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ПОВЕЖИ СЕ!
Умрежавање и повезивање предузетника, локалних самоуправа, 
институција и осталих актера привредног живота, кључна је 
карика развоја привреде

инвестициони фондови

ИЗВОРИ КАПИТАЛА
У Београду је недавно одржана највећа инвестициона 
конференција до сада, која је окупила око 30 светских 
инвеститора, са фондовима вредним преко 3 милијарде евра

традиција у служБи  
регионалног развоја

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 
КАО ОСНОВА
Да би производња рукотворина прерасла у јаку привредну 
грану и постала саставни део туристичке понуде Србије, 
потребно је још много рада, уз подршку привреде и 
маркетиншких тимова и агенција



Бесплатна публикација о запошљавању

Број 494 • 05. децембар 2012. године

Нови подстицаји пољопривреди
Сигурном производњом до профита 3

Измене Закона о раду
Подстицај запошљавању или отпуштању 4

Представници познатих инвестиционих 
фондова на конференцији у Београду
Извори капитала 5

Међународни сајам предузетништва - 
„Бизнис база“
Повежи се! 6

Самопоуздање и како га стећи
Изазов или претња 8

Послови-огласи 9
Администрација и управа 10
Трговина и услуге 13
Грађевинарство и индустрија 14
Медицина 14
Наука и образовање 17

Питајте НСЗ
Проценa радне способности 57

Вредности младих у Србији
Стварно важно 58

Пораст незапослености на Балкану
Најтраженији инжењери 59

Традиција и рукотворине у служби 
регионалног развоја и брендирања
Културно наслеђе као основа 60

Реформа Еуреса
Унапређење мобилности радника 61

Светски дан детета - 20. новембар
Формални облици заштите деце 62

Послови Издавач: Национална служба за запошљавање; Директор: Дејан Јовановић; 
Уредник: Весна Пауновић; Огласи: Марина Миловановић (mmilovanovic@nsz.gov.rs); 
Редакција: Београд, Дечанска 8/III, тел. 011/2929-520, факс: 2929-618, novine@nsz.gov.
rs; Штампа: „Комазец“ доо Инђија; ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна 
радна места можете предати у најближој филијали/служби НСЗ. 

уводник

ПОВЕЗИВАЊЕ И УМРЕЖАВАЊЕ
„На овом месту су се окупили људи који су одлучили да 

узму ствари у своје руке и промене тешку економску ситуацију 
и велике разлике које су присутне међу регионима Србије. Пре-
ко сто општина и градова представиће у најбољем светлу своје 
природне и људске потенцијале и све што могу да понуде у циљу 
унапређења економског и локалног развоја“, рекла је Верица Ка-
лановић, министарка регионалног развоја и локалне самоуправе 
у Влади Републике Србије, отварајући овогодишњу „Бизнис базу“ 
и Сајам локалних самоуправа. Она је нагласила да је одржавање 
оваквих манифестација у складу и са плановима ресорног ми-
нистарства, које жели да повеже локалне самоуправе, централну 
власт и привреду. 

Овогодишњи концепт излагања на „Бизнис бази“ подразу-
мевао је представљање понуде малих и средњих предузећа и 
предузетника по робним групама, али и промоцију преко стру-
ковних, локалних и регионалних удружења. Своје потенцијале 
представиле су бројне компаније, региони и општине из Србије 
и окружења, а земље учеснице манифестације биле су Немачка, 
Холандија, САД, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцего-
вина и Република Српска.

Инвестициона конференција која је окупила највећи број 
инвестиционих фондова икада у Србији, има за циљ да повеже 
регионалне предузетнике са изворима капитала из европских зе-
маља. Тим поводом у Београд су дошли представници најпозна-
тијих америчких, британских, немачких и мађарских инвести-
ционих фондова.

„Чињеница да укупна вредност њихових фондова премашује 
три милијарде евра, говори о шанси која се пружа предузећима 
из Србије да добију финансијере за пројекте“, изјавио је Милош 
Дошен, организатор скупа и извршни директор компаније Balkan 
Unlimited Serbia. Дошен каже да је на тај начин омогућено да ау-
тори иновативних пројеката, као и предузећа у развоју, успоставе 
конктакт са потенцијалним инвеститорима из области информа-
ционих и комуникационих технологија, енергетике и осталих тех-
нолошких сектора. Иако се први пут организује у Србији, стигао је 
велики број пројеката, а педесетак најбољих ће бити представље-
ни инвеститорима који до сада нису улагали у домаћу привреду. 

Европска комисија одлучила је да модернизује и унапреди 
мрежу за тражење посла Еурес (EURES), како би подстакла већу 
мобилност радника у Европској унији и утрла пут заиста једин-
ственом европском тржишту рада. Реформа треба да помогне љу-
дима без посла да лакше ступе у контакт са послодавцима којима 
су потребни радници са одређеним вештинама. У фокусу рефор-
ме Еуреса биће млади и сектори и занимања за којима је тражња 
већа од понуде. Предвиђено је и преуређење портала Еуреса, на 
коме је тренутно регистровано више од 700.000 слободних рад-
них места, готово милион радних биографија и око 29.000 посло-
даваца. У ЕУ има више од 25 милиона незапослених, али и даље 
постоје непопуњена радна места.

Национална асоцијација произвођача рукотворина „Етно 
мрежа“ организовала је у Дому Народне скупштине Републике 
Србије, у оквиру пројекта „Запошљавање у руралним подручји-
ма“, међународну конференцију на тему „Традиција и рукотвори-
не у служби регионалног развоја и брендирања“. Циљ конферен-
ције било је представљање значаја и потенцијала традиције као 
покретача економског развоја и извора прихода за жене и младе 
у руралним подручјима.

Национална служба за запошљавање својим програмима 
подржава традиционалну занатску производњу, и то путем обу-
ка, јавних радова и кроз програм самозапошљавања. Директорка 
Филијале Београд НСЗ, Драгана Конаков Радовановић, нагласила 
је да жене у Србији, посебно ван Београда, још увек немају рав-
ноправан положај, тешко налазе посао, мање су плаћене, а што је 
средина неразвијенија, проблеми су и већи. 

    Редакција



Нови подстицаји пољопривреди

Предлог закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ускоро ће се наћи 
пред парламентом и биће усвојен по хитном поступку, како би његова примена почела 

у 2013. години. Овај документ ће бити један од стубова стратегије развоја аграра и 
обезбедиће сигурност и предвидивост у производњи хране

Приоритет Владе Србије у наредном периоду биће развој 
пољопривреде, као гране која остварује суфицит и може 
да доноси већи профит, али не извозом сировина, већ 
прехрамбених производа. Овакво опредељење Владе 
потврђује и повећање аграрног буџета за 2013. годину 

на 45 милијарди динара, што представља 4,5 одсто укупног буџе-
та. 

Захваљујући новом законском акту, пољопривредни произ-
вођачи ће знати каква је стратегија државе и моћи ће да плани-
рају своје активности. Стратешки циљ ресорног министарства у 
наредном периоду је да обезбеди сигурну производњу која доноси 
добит, али и већу конкурентност српске хране на иностраном тр-
жишту, као и веће учешће аграра у бруто друштвеном производу.

Према речима министра пољопривреде Горана Кнежевића, 
очекује се да ће ниво инвестиција у наредне четири године дос-
тићи милијарду евра за различите пројекте у области пољопри-
вреде. За развој аграра од посебног значаја је креирање стабилне и 
дугорочне политике, уз примену подстицаја у дужем временском 
периоду, а нови закон о подстицајима треба да уреди ову област. 

Предлог закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју наћи ће се пред парламентом ускоро и биће усвојен по 
хитном поступку, како би примена почела у 2013. години, најавио 
је министар пољопривреде Горан Кнежевић, на завршној јавној 
расправи о нацрту поменутог закона. Овај документ је један од 
стубова стратегије развоја аграра и обезбедиће сигурност и пред-
видивост у производњи хране.

Да примера добре праксе има, доказ је и пројекат унапређења 
воћарства кроз субвенције из Аграрног фонда у Књажевцу. То је 
најзначајнија помоћ произвођачима у књажевачком крају за по-
следњих десетак година.

“Књажевачка општина је некада била позната по развијеној 
пољопривредној производњи. Идеја нам је да анимирамо и младе 
људе да почну да се баве пољопривредом, да искористимо све по-
тенцијале које као општина имамо. Управо је то намена и функција 
нашег Аграрног фонда”, објашњава председник Општине Књаже-
вац Милан  Ђокић.

“Потписали смо 250 уговора са произвођачима који су кон-
курисали за помоћ и испунили услове неопходне за коришћење 
субвенција. Планирамо да у 2013. години под вишњом, шљивом и 
дуњом имамо више од 200 хектара нових засада”, каже Далибор 

Станојевић, председник УО Фонда за развој пољопривреде Општи-
не Књажевац. Интересовање за коришћење ових субвенција је ве-
лико, нарочито међу младим људима.

Развој пољопривреде Општина Књажевац подстиче и да-
вањем земљишта у државној својини у закуп. Прошле године је 
на тај начин активирано више од две стотине хектара, а недав-
но је расписан и нови оглас, којим општина нуди око 350 хекта-
ра земљишта у Књажевцу и неколико околних села. Расподелом 
садног материјала и потписивањем уговора о новчаној помоћи, у 
Књажевцу је настављена реализација програма за развој воћар-
ства, започета оснивањем Аграрног фонда. Корисницима субвен-
ција подељено је више од 40.000 садница дуње и шљиве, док ће уз-
гајивачи вишње за подизање нових засада добити новчану помоћ 
од 100.000 динара по хектару.

Двадесетдеветогодишњи Станко Миливојевић, из Књажевца, 
субвенције ће искористити за подизање нових 70 ари под вишњом, 
двадесет под јабуком и десет под шљивом. Са својом породицом 
обрађује десет хектара винограда и близу три хектара под воћем 
и другим културама и каже да му је помоћ општине драгоцена за 
проширење производње.

“Одлучио сам да се бавим пољопривредом зато што за ту 
делатност књажевачки крај пружа одличне природне услове. У 
послу ми помажу мајка, сестра и бака, а ово је тек почетак озбиљ-
није производње. Пронашао сам се у овом послу и надам се да 
ћемо од њега моћи добро да живимо”, каже Станко.

Од 30 милиона динара, колико је Општина Књажевац ове го-
дине издвојила у Аграрни фонд, две трећине средстава намењено 
је унапређењу воћарства.

	 	 	 	 	 	 СМЦ

СИГУРНОМ ПРОИЗВОДЊОМ  
ДО ПРОФИТА

Максимални износи
Аграрни буџет за следећу годину износиће 45 милијар-

ди динара, од чега ће за субвенције бити издвојено 32,8 ми-
лијарди динара. Увођење регистра подстицаја, односно базе 
података о томе ко је добио субвенције, у ком износу и за које 
намене, једна је од новина Предлога закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју. Министар пољопривреде 
Горан Кнежевић објаснио је да ће Влада Србије усвојити мак-
сималне износе до којих могу ићи подстицаји у пољопривреди. 
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Висока стопа незапослености, ниске плате, лоши услови 
рада, само су неки од разлога због којих би већина грађа-
на Србије желела да се измени постојећи Закон о раду. И 
инвеститори и послодаваци су истог става, али су њихови 
мотиви сасвим другачији. Они сматрају да се прописи мо-

рају прилагодити европској пракси и додатно либерализовати, јер 
у супротном нема ни говора о новим радним местима. Синдикалци 
ове преправке виде као деградацију права већ довољно обеспра-
вљеног радника.

Док су готово све европске и земље из окружења „реновира-
ле“ своје радно законодавство, Србија тек планира да га прилагоди 
европским стандардима. Премијер Србије Ивица Дачић најавио је 
да ће у 2013. бити промењен Закон о раду, који ће дати допринос 
бољем пословном окружењу у Србији, привлачењу више страних 
инвеститора, али ће истовремено заштити права радника. 

„Мора постојати економско-социјални дијалог послодаваца 
и радника и треба уважити начело Устава Србије о принципу со-
цијалне правде у друштву. У 2013. морамо да уважимо захтеве по-
слодаваца, али и да усвојимо европски систем заштите права рад-
ника, јер не би било добро да европски инвеститори, који у својим 
земљама морају поштовати права запослених, у Србији то не буду 
у обавези да чине. Нисмо у времену самоуправљања, али ни у 
дивљем капитализму“, казао је премијер на конференцији „Прво 
пролазно време - 100 дана Владе“, коју је организовала Америчка 
привредна комора у Србији.

Циљ је да нови Закон о раду буде усвојен што пре, а као при-
мере шта мора да се измени премијер је навео колективно прего-
варање, запошљавање на одређено време и отпремнине. По оцени 
стручњака, измене Закона о раду неопходне су због веће флекси-
билности тржишта рада и усмерене на повећање ефикасности при-
вреде и на тој основи повећаног запошљавања, а не да би се лакше 
радници отпуштали, што се често приказује. 

„Већи привредници једноставније могу да отпусте раднике, 
тако што мењају систематизације и намене фирме, док мали и 
средњи бизнис то теже може да уради, због чега се теже одлучује и 
да запосли људе“, рекла је Ана Трбовић, декан Факултета за финан-
сије, економију и администрацију. 

Председник Уније послодаваца Србије, Небојша Атанацковић, 
сматра да је Закон о раду превазиђен. „Од измена Закона о раду 
очекујемо само флексибилније обавезе и могућности да се радник 
може запослити, али и да му престане радни однос. У супротном, 
послодавац је осуђен на радника и може да пропадне и оде у стечај, 
али радник је и даље ту, и може да тражи накнадно, после неколи-
ко година, судским путем, да му се исплате зараде за које није било 
средстава“, додао је Атанацковић. 

Председник Удружења „Послодавац“, Миодраг Костић, сма-
тра да је Закон о раду један од разлога зашто смо као земља ниско 
котирани на листи Светске банке по условима за инвестирање. „У 
Европи је два одсто радника спремно да промени радно место, у 
Сједињеним Америчким Државама око 40 одсто, а у Србији то нико 
није спреман да уради. У земљама у развоју радно законодавство 
треба да буде много флексибилније“, рекао је Костић и као пример 
навео државе југоисточне Азије које се убрзано развијају.

Други потпредседник Америчке привредне коморе, Зоран 
Петровић, оценио је да нови закон треба да узме у обзир и попу-
лацију која нема посао. „Уколико закон спречава лако отпуштање 
радника нема простора за ново запошљавање, због чега и његове 
одредбе треба учинити много флексибилнијим. Такође, треба ићи 
на смањење административних и бирократских препрека, јер ус-

поравају процесе и штете интересима и послодаваца и запосле-
них“, нагласио је Петровић.

Потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа, Ми-
лан Кнежевић, каже да је мали бизнис искључен из процеса рада 
на новом закону: „Овде се ради о предлозима страних инвеститора 
који хоће да јефтино отпуштају радну снагу и реше питање конвер-
зије земљишта, а то нису предлози малих и средњих предузећа. 
Наш предлог су структурне промене: пореске реформе, смањење 
јавне потрошње, доношење закона о занатству и борба против цр-
ног тржишта и сиве економије“.

Синдикати, на другој страни, наглашавају да није тачна твр-
дња појединих привредника да постојећи Закон о раду онемогућа-
ва веће запошљавање, указујући да је сурова реалност да се права 
радника у Србији не поштују и да је већ дужи низ година одсутно 
друштвено и социјално одговорно понашање политичких и при-
вредних елита.

„Један од најпроблематичнијих је предлог инвеститора и ММФ 
да се рад на одређено продужи на три године. Из земаља где је то 
већ на снази допиру само критике, јер се ово решење у пракси по-
казало као веома лоше. У Словенији је међу свим новозапосленима 
само десет одсто примљено за стално, а сви остали на одређено. За 
то време су радници дискриминисани, нико их не штити, смањена 
су им права, а не могу чак ни кредит да подигну. Зато не видимо 
ниједно оправдање да се оваква пракса уведе и код нас“, поручују 
из Самосталног синдиката Србије.

	 	 	 	 А.Б.

Измене Закона о раду

„У 2013. морамо да уважимо захтеве послодаваца, али и да усвојимо европски систем заштите права 
радника, јер не би било добро да европски инвеститори, који у својим земљама морају поштовати права 
запослених, у Србији то не буду у обавези да чине“, истакао је премијер Ивица Дачић, на конференцији 

„Прво пролазно време - 100 дана Владе“

ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊУ  
ИЛИ ОТПУШТАЊУ

Отворена питања
Државни секретар у Министарству рада, запошљавања и 

социјалне политике, Зоран Мартиновић, рекао је да нема са-
гласности социјалних партнера за две кључне промене Закона 
о раду: продужавање рада на одређено и исплату отпремнина. 

Приводе се крају и измене Закона о штрајку и Закона о за-
пошљавању особа са инвалидитетом. Остало је само неколико 
отворених питања, као што су могућност исплате зарада током 
штрајка у првом и укидање пенала послодавцима који нису 
могли да запосле особу са инвалидитетом у другом закону. До 
сада су послодавци плаћали две врсте пенала, док је изменама 
предвиђено да плате само новчану надокнаду у износу 50 од-
сто од просечне плате.
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Представници познатих инвестиционих фондова на конференцији у Београду

У Београду је недавно одржана највећа инвестициона конференција до сада - Balkan Venture 
Forum, која је окупила око 30 светских инвеститора, са фондовима вредним преко 3 милијарде 

евра. Њихов долазак у Србију има велики значај, јер се дешава у време глобалне кризе и може у 
значајној мери да допринесе развоју домаће привреде

ИЗворИ КАпИТАлА
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Међународни сајам предузетништва - „Бизнис база“, 
који већ једанаесту годину заредом организују Бео-
градски сајам и Национална агенција за регионални 
развој, наставља своју мисију подстицања оснивања 
и развоја малих и средњих предузећа, негује преду-

зетничку културу и доприноси повећању иновативности, конку-
рентности и друштвено одговорном пословању.

„На овом месту су се окупили људи одлучни да промене теш-
ку економску ситуацију и смање велике разлике присутне међу 
регионима Србије. Преко сто општина и градова представиће у 
најбољем светлу своје природне и људске потенцијале и све што 
могу да понуде у циљу унапређења економског и локалног раз-
воја. Такође, преко 300 предузећа ће направити нови корак у 
развоју свог пословања“, рекла је Верица Калановић, министарка 
регионалног развоја и локалне самоуправе у Влади Републике 
Србије, која је отворила овогодишњу „Бизнис базу“ и Сајам локал-
них самоуправа. Калановићева је поручила да би сајам требало 
да прерасте у манифестацију која ће допринети стварању бољег 
амбијента за привлачење инвеститора.

Градоначелник Београда Драган Ђилас истакао је да су еко-
номски развој и бољи стандард грађана много важнији од дневне 
политике.

„Београд ствара 39,6 одсто укупног БДП земље, а годишњи 
буџет је 600 милиона евра, што заправо и није много када се упо-

реди са бечких 12 милијарди евра годишње. Далеко од тога да се 
у Београду добро живи, далеко од тога да су плате велике, али је 
у односу на остатак Србије много боље. Настојаћемо да Београд 
настави и даље да се развија, али и да сви заједно радимо, како би 
и друге општине у земљи достигле стандард који Београд има“, 
рекао је Ђилас и нагласио да ће се Београд трудити да помаже 

најнеразвијеније општине у Србији колико то буде могуће. 
Представљање локалних самоуправа и њихово повезивање 

са привредницима доприноси стварању квалитетнијих услова за 
развој и локалних заједница и приватног предузетништва. Зато се 
паралелно са „Бизнис базом“, по четврти пут, одржава и Сајам ло-
калних самоуправа, са циљем да допринесе развоју овог сегмента 
привреде и створи позитивну климу за пословање. Уз Београдски 
сајам, организатори Сајма локалних самоуправа су и Министар-
ство за регионални развој и локалну самоуправу, Град Београд, 
Привредна комора Београда и Стална конференција градова. 

Ивица Ежденци, директор Националне агенције за регионал-
ни развој, истиче да је заједнички сајам од користи за све при-
вреднике, јер ће на једном месту моћи да се информишу о свему 
што држава нуди. 

Овогодишњи концепт излагања на „Бизнис бази“ подразуме-
вао је представљање понуде малих и средњих предузећа и преду-
зетника по робним групама, али и промоцију преко струковних, 
локалних и регионалних удружења. Своје потенцијале предста-
виле су и бројне компаније, региони и општине из Србије и окру-
жења. Земље учеснице су Немачка, Холандија, САД, Словенија, 
Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република Српска и 
Србија.

Умрежавање и повезивање предузетника, локалних 
самоуправа, институција и осталих актера привредног 
живота, кључна је карика развоја привреде

Међународни сајам предузетништва - 
„Бизнис база“

ПОВЕЖИ СЕ!

Подршка почетницима
„Вратила сам се из Београда у Бабушницу у којој је мој 

дом. Захваљујући подршци коју сам добила, одлучила сам да 
се бавим производњом вина од црне рибизле. На моју одлуку 
утицала је и чињеница да је Бабушница еколошки чиста сре-
дина. То је велика предност коју треба искористити“, рекла је 
Мила Прљинчевић Станковић, професорка латинског језика, 
приликом доделе уговора почетницима у пословању који су 
повратници у своја родна места.

Такву подршку добило је још 20 почетника у самосталном 
бизнису, захваљујући програму подршке који у неразвијеним 
општинама заједнички реализују Канцеларија за одрживи 
развој недовољно развијених подручја и Национална агенција 
за регионални развој. За ову намену одобрена су средства од 
12 милиона динара, а појединачни износ помоћи је од 200.000 
до милион динара, у зависности од степена образовања, врсте 
делатности и оцене пословне идеје. Међу младима који су до-
били помоћ највише је оних који ће се бавити пољопривредом 
и производњом хране.

„Циљ прогама, који је почео у априлу 2012. године, јесте да 
подстакне младе људе да покрену самосталан посао и остану 
у родном месту“, рекао је приликом доделе уговора министар 
без портфеља Сулејман Угљанин, истичући да подстицање 
запошљавања у неразвијеним подручјима може да спречи 
неповољна демографска кретања, смањи незапосленост и си-
ромаштво.

„У програм могу да се укључе предузетници од 18 до 40 
година из 46 недовољно развијених локалних самоуправа, који 
су због школовања, економских или професионалних разлога, 
напустили родно место и сада желе да започну посао“, рекао је 
Угљанин, подсећајући да у недовољно развијеним подручјима 
живи око милион грађана Србије који имају национални дохо-
дак нижи од 60 одсто републичког просека.

Према речима директора Ивице Ежденција, намера На-
ционалне агенције за регионални развој је да створи услове 
захваљујући којима ће бити омогућено да се у недовољно раз-
вијеним подручјима запосле млади и врати живот. 
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„Када сам пре 17 година почињала да развијам ‚Бел Медик‘, 
нико није веровао да је у здравству могуће направити добре ре-
зултате. Здравство је један од мотора развоја друштва и пружа 
велике могућности за привлачење пацијената и из иностранства. 
Страни инвеститори јесу битни, али прво треба да се окренемо 
нашим ресурсима, јер је то једини капитал који заиста остаје у 
Србији“, рекла је Јасмина Кнежевић, оснивач и директор Опште 
болнице „Бел Медик“ и амбасадорка и ментор женског преду-
зетништва. 

На „Бизнис бази“ посебно се представљају институције и др-
жавне установе са концептима који су у функцији развоја и ства-
рања повољне климе за развој предузетништва. Уз Београдски 
сајам, у организовање ове манифестације укључиле су се и При-
вредна комора Србије, Привредна комора Београда и Национална 
агенција за регионални развој. Присутне су и државне агенције 
задужене за сектор малих и средњих предузећа - Национална 
служба за запошљавање, Агенција за европске интеграције и са-
радњу и Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених 
подручја. 

У оквиру пратећег програма, под називом „Ваша идеја 
наша подршка,“ промовисане су активности Сектора за преду-
зетништво и програме запошљавања НСЗ. 

„Решавање проблема незапослености почиње на локалу и 
самоуправе имају задатак да дефинишу проблеме и начине њи-
ховог превазилажења, а националне институције ће им пружити 
подршку. Уколико јединице локалне самоуправе обезбеде сред-
ства за финансирање програма и мера активне политике запо-
шљавања, могу поднети захтев за учешће у суфинансирању. На 
њима је да обезбеде више од половине средстава за спровођење 
пројекта, а неразвијене општине могу учествовати и у мањем про-
центу“, нагласила је Љубица Маја Ђорђевић, начелник Одељења 
за развој предузетништва у НСЗ. Она је подсетила да локалне 
самоуправе своје захтеве могу поднети Министарству рада, со-
цијалне политике и запошљавања, преко надлежних филијала 
НСЗ, до 31. јануара 2013.

„Предност ће имати неразвијене општине и програми на-
мењени осетљивим групама које теже долазе до посла. Актив-
не мере запошљавања које ће се спроводити наредне године су: 
субвенције за самозапошљавање, подстицаји за отварање нових 
радних места, програми обука и ‚Стручна пракса‘, као и јавни ра-
дови“, подсетила је Маја Мрђанов, из Сектора за предузетништво 
и програме запошљавања у НСЗ.

Национална служба је представила и два актуелна међуна-
родна пројекта, намењена локалним самоуправама.

Пројекат одобрен из средстава ИПА 2011 - „Припрема ин-
ституција тржишта рада Републике Србије за Европску страте-
гију запошљавања“ се тренутно спроводи путем твининг уговора 
и техничке помоћи. Започео је у мају ове године, а трајаће две 
године. Циљ пројекта је јачање капацитета Министарства рада, 
социјалне политике и запошљавања и НСЗ за креирање политике 
запошљавања у складу са ЕУ стандардима, као и јачање капаци-
тета локалних самоуправа за креирање локалне политике запо-
шљавања.

„Стратегија запошљавања је поставила циљ да се све инсти-
туције тржишта рада до 2020. ускладе са правним тековинама 
ЕУ. У могућности смо да користимо претприступне фондове ЕУ, 
а када добијемо акредитацију за децентрализовано управљање 
фондовима, моћи ћемо да користимо и компоненту која се од-
носи на људске ресурсе и даље развијамо своје политике запо-
шљавања, образовања и социјалног укључивања“, нагласила је 
Светлана Аксентијевић, из Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике, и додала да ће пројекат допринети и изради 
важног документа који се тиче процене капацитета политике за-

пошљавања. Она је позвала представнике локалних самоуправа 
да се укључе у конкретне активности које ће отпочети ове недеље. 

Брижит Мегр (Brigitte Maigre), стални твининг саветник, на-
гласила је да смо сведоци парадокса који се састоји у економској 
глобализацији која тече паралелно са јачањем локалних еконо-
мија. 

„Креативне локалне средине су лакше одговориле на кризу, 
јер су добро идентификовале специфичности средине и промо-
висале их удруженим напорима. И привреда и грађани од ло-
калних самоуправа очекују услове који ће позитивно утицати на 
њихов пословни и лични развој. Добра процена тржишта рада је 
јако битна, јер показују које се области привреде у неком крају 
могу развијати и који образовни профили имају шансу да до 
посла дођу. На основу тога настају и локални акциони планови 
који су неопходни за добијање финансијске подршке и европских 
и националних фондова“, рекла је Брижит Мегр и нагласила да је 
поред локалних одговора на проблеме незапослености потребно 
дати један координисан одговор. 

Представљен је и УСАИД Пројекат одрживог локалног раз-
воја у којем НСЗ учествује као партнер на основу Споразума о 
сарадњи са представништвом Chemonics International Inc. у Бео-
граду, који је закључила почетком 2012. године.

„Усмерени смо на отварање нових радних места, а то ћемо 
најбоље постићи кроз подршку економском развоју општина. Ин-
систирамо на партнерству и међуопштинској сарадњи. Наредне 
године ћемо подржавати све пројекте који доприносе отварању 
радних места, а који су уједно одрживи и не нарушавају културно 
и природно наслеђе краја у коме се реализују. Предност ће имати 
пројекти који доприносе развоју бизнис сектора, а акценат ће по-
ново бити на младим људима, њиховим радним праксама и под-
стицању покретања сопственог посла“, рекла је Станислава Вуч-
ковић, стручњак за изградњу капацитета и запошљавање младих 
УСАИД пројекта. 

Да би се постигли циљеви пројектног аспекта „Запошља-
вање и унапређење положаја младих“, неопходно је да се додатно 
развију институционални капацитети локалних самоуправа на-
мењени младима, ојачају омладинске организације за директно 
укључивање младих у сва друштвена питања и области рада ло-
калне управе. Пројекат се реализује у периоду од 2011. до 2015. 
године.

На Бизнис бази су биле присутне и владине и невладине 
непрофитне организације, институције из јавног и цивилног 
друштва, институти и факултети, банке, донатори и сви који ства-
рају повољне услове за подстицање развоја малих и средњих пре-
дузећа у Србији.

	 	 	 	 	 АБ,	СМЦ

Женско предузетништво
У оквиру „Бизнис базе“, Мрежа амбасадора женског пре-

дузетништва и Мрежа ментора женског предузетништва, 
којима у Србији координира Национална агенција за регио-
нални развој, организовале су и Међународну конференцију о 
женском предузетништву: „Оснаживање и подршка женама у 
бизнису“. Циљ конференције је био промовисање женског пре-
дузетништва и представљање алата за његово унапређење. У 
Европској мрежи амбасадора женског предузетништва је 270 
жена из 22 земље. Међу њима је 10 најуспешнијих пословних 
жена из Србије.
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Самопоуздање може бити пресудно током разговора за по-
сао и издвојити вас од осталих кандидата, а недостатак 
самопоуздања довести до низа проблема. Чињеница је 
да већина кандидата долази на интервју са послодавцем 
под великим притиском. Присутни су страх од неуспеха, 

друштвени притисак, нужност добијања посла ради осамостаљи-
вања, зараде, интелектуалног и друштвеног напретка, додатног 
смисла у животу… Самопоуздање је резултат добре припреме која 
ће вам омогућити добру комуникацију, вербалну и невербалну, 
опуштеност, ентузијазам и веру у себе, своје вредности и успех. 
Све то допринеће да оставите на послодавца најбољи утисак.

Постављати и остваривати циљеве
Самопоуздање је резултат два основна фактора: перцепције 

властите вредности и самопоштовања.
Када је у питању разговор за посао, посебно је корисно радити 

на перцепцији властите вредности. Она се развија учењем, радом, 
савладавањем вештина, што се онда одражава на успех и осећај 
вредности. То је врста самопоуздања која нам омогућава да при-
хватимо теже задатке и изазове, која нас гура напред и даје нам 
храброст потребну за успех у тешким ситуацијама. Добар почетак 
је присетити се барем десет успеха које сте остварили у животу. 
Покушајте да тачно одредите како сте остварили те успехе. Које 
вештине сте већ имали на том путу, а које сте морали савладати? 
Замислите где желите бити или шта желите следеће остварити 
и пробајте да одредите које вештине ће вам помоћи да бисте по-
стигли тај циљ.

Самопоштовање је осећај сигурности, уз који се много лакше 
носимо са животним изазовима, позитивно размишљање да има-
мо право да будемо срећни и остварујемо своје жеље и замисли. 
Међутим, зависи од моралног оквира и вредности које су битне 

појединцу, као и од тога како нас други људи доживљавају, што је 
ипак изван наше контроле.

Да бисмо подигли ниво свог самопоуздања није довољно само 
позитивно размишљати. Неопходно је развијати компетенције, 
вештине, постављати себи циљеве и остваривати их. На пример, 
знање темељно изграђује самопоуздање. Позитивно размишљање 
може створити утисак самопоуздања, али при суочавању са иза-
зовима врло брзо ћете схватити да то није довољно.

Како поправити самопоуздање
Идентификујте извор проблема. Размислите о свим ситу-

ацијама током којих осећате да вам је самопоуздање ниско, а нај-
чешће су: пословне презентације, криза на послу или код куће, 
несугласице са партнером, колегом или пријатељем, промене као 
што је губитак посла.

Постаните свесни својих мисли и ставова. Након што иден-
тификујете проблематичне ситуације, обратите пажњу на своје 
ставове о њима. Размислите о томе каква је ваша интерпретација, 
какве су ваше мисли и могу ли постати позитивне или неутралне. 
Све ово морате учинити рационално и ослањајући се на чињенице.

Суочите се са негативним мислима. Ваше виђење ситуације 
није једино. Запитајте се да ли су ваше мисли логичне. Морате 
бити свесни својих мисли, јер оне имају значајан ефекат на квали-
тет живота. Неки начини размишљања могу одмах снизити само-
поуздање. Клоните се размишљања „све или ништа“, немојте пос-
матрати ствари црно-бело, односно упасти у замку да ситуације 
категоришете као сасвим добре или сасвим лоше. Морате наћи 
златну средину. Ако у нечему не успете онако како сте то желели 
и не видите ниједну позитивну страну, ваше самопоуздање ће се 
знатно погоршати.

Победите склоност ка фокусираности на негативно. Ако сте 
склони таквом гледишту, доћи ћете у ситуацију да нешто што дру-
ги ни не примећују себи дуго и интензивно замерате. Немојте ома-
ловажавати своја постигнућа тврдећи да су безначајна. На при-
мер, за нешто што сте одлично направили рећи да је ионако било 
лагано. Чак и када за то немате никакав повод, донећете негативне 
закључке. 

Немојте себе потцењивати и доживљавати сопствене успехе 
као нешто неважно, јер то може довести до огорчености и депре-
сије. Мислите позитивно, промените мисли и уверења. Будите 
према себи добри и охрабрујте се. Песимизам може спустити са-
мопоуздање толико ниско, да нећете више моћи логично да раз-
мишљате. У ситуацијама које се чине захтевним говорите сами 
себи како ви то можете и доживљавајте их као изазов, а не претњу. 
Сви праве грешке, али оне не смеју да имају трајни утицај на вас 
и вашу личност, као ни на самопоуздање. То што повремено по-
грешите, не значи да сте лоша особа. Ако приметите да себи не-
престано нешто наређујете, престаните одмах. Сетите се добрих 
тренутака, својих успеха и особа које вас воле. Све то вам показује 
да сте особа која заслужује себе више да цени.

ИЗАЗОВ ИЛИ 
ПРЕТЊА
Самопоуздање је резултат добре припреме која 
ће вам омогућити добру комуникацију, вербалну 
и невербалну, опуштеност, ентузијазам и веру у 
себе, своје вредности и успех. Све то допринеће 
да оставите на послодавца најбољи утисак

Самопоуздање и како га стећи
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Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за 
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана 
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;

- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

707

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места 
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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    Администрација           
     и управа

беогрА д

градсКа општина 
стари град 
управа градсКе општине
11000 Београд, Македонска 42

Послови из области привреде и 
друштвених делатности
за рад у Одељењу за буџет, привреду и 
друштвене делатности

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, 
правног смера; најмање 1 година радног иску-
ства на истим или сличним пословима; држа-
вљанство РС; да је лице пунолетно; да има 
општу здравствену способност; да није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање од 6 месеци или за криви-
чо дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Пријаве са потреб-
ним доказима подносе се начелнику Упра-
ве Градске општине Стари град, на наведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, а о пријавама ће се одлучити у року од 
15 дана од дана истека рока оглашавања.

управа градсКе 
општине оБреновац
11500 Обреновац
Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Стручни сарадник за просторно 
планирање и заштиту животне 
средине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
природно-математички факултет, одсек прос-
торног планирања; положен стручни испит за 
рад у државним органима, најмање 1 година 
радног искуства у струци. Уз пријаву приложи-
ти: диплому којом се потврђује стручна спрема 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење 
о положеном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, доказ о радном искуству, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, доказ да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у 
државним органима. Неблаговремене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве 
уз које нису приложени потребни докази неће 
се разматрати.

Грађевински инжењер-
приправник
за рад у Одељењу за инспекцијске 
послове, Одсек грађевинске инспекције

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме, грађе-
винске струке. Уз пријаву приложити: диплому 
којом се потврђује стручна спрема (оригинал 
или оверену фотокопију), уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини 

неподобним за обављање послова у држав-
ним органима. Неблаговремене, неразумљиве 
и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису 
приложени потребни докази неће се разматра-
ти.

јАгодИнА

центар за социјални рад 
„параЋин“
35250 Параћин, Крагујевачка 4
тел. 035/563-739

Директор

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених законом треба да испуњава и посеб-
не услове утврђене чл. 124 Закона о социјал-
ној заштити: да је држављанин Републике 
Србије; да је стекао високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и да има одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагош-
ких, андрагошких и социјалних наука, односно 
стручни назив: дипломирани социјални рад-
ник; најмање 5 година радног искуства у стру-
ци; да поседује организаторске способности; 
да није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак. Кандидат за директора уз 
пријаву прилаже следећу прописану докомен-
тацију: доказ о школској спреми, доказ о рад-
ном искуству, уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да 
није осуђиван и да се против њега не води кри-
вични поступак, радну биографију и програм 
рада за мандатни период за који се именује. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити у року 
од 15 дана од дана објављивања, на наведену 
адресу, са назнаком: „За избор директора“.

туристиЧКа организација 
Ћуприје
35230 Ћуприја, 13. октобар 7
тел. 035/470-248, лок. 229

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих и законских услова, 
кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве: VII степен стручне спреме, електротехни-
чки, правни, економски и остали факултети, 
најмање две године радног искуства, одлич-
но познавање енглеског језика, да поседује 
организаторске способности и смисао за руко-
вођење, да је држављанин Републике Србије. 
Уз пријаву доставити: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених-не ста-
рији од шест месеци, оверен препис дипломе о 
стеченој стручној спреми, потврду о годинама 
радног искуства, уверење из суда да се против 
кандидата не води истрага, нити да је поди-
гнута оптужница-не старије од шест месеци и 
лекарско уверење-не старије од шест месеци. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

општинсКа управа 
општине реКовац
35260 Рековац
Светозара Марковића 2

Извршилац за област привреде, 
приватног предузетништва и 
локалног економског развоја

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
економски факултет. Право пријаве на оглас 
имају сва лица која испуњавају наведене усло-
ве, као и опште услове прописане чл. 6 Зако-
на о радним односима у државним органима. 
Пријаве са потпуном документацијом, којом се 
доказује испуњеност услова, слати на горена-
ведену адресу.

КИКИнд А

Културно-оБразовни 
центар „THURZO LAJOS“
24400 Сента, Поштанска 18

Библиотекар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мађар-
ски језик и књижевност (доказ: оверена фото-
копија дипломе о стеченом образовању); био-
графија; извод из матичне књиге рођених са 
холограмом и уверење о држављанству РС-не 
старије од 6 месеци. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За оглас“.

КрУшевАц

градсКа управа 
града Крушевца
37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Интерни ревизор у Одељењу за 
финансије

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима, кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: високо образовање стечено на 
студијама другог степена, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
правни или економски факултет или факултет 
за менаџмент, три године радног искуства на 
пословима ревизије, интерне контроле, финан-
сијске контроле или рачуноводствено-финан-
сијским пословима.

Приправник
на одређено време од 12 месеци ради 
оспособљавања кроз практичан рад у 
Градској управи Града Крушевца
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима, кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: високо образовање стечено на 
студијама другог степена, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
правни факултет-два извршиоца и економски 
факултет-један извршилац.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас, са биографијом, 
кандидати су дужни да доставе и потребна 
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документа, у оригиналу или оверене фото-
копије: диплому о стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених (издат на обрасцу 
сходно Закону о матичним књигама, објавље-
ном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), 
уверењу о држављанству (не старије од 6 
месеци), уверењу о здравственом стању-доста-
вити након доношења одлуке о пријему канди-
дата, уверење основног и вишег суда да против 
лица није покренута истрага и да није подигну-
та оптижница, уверење полицијске управе да 
лице није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, 
фотокопија радне књижице. Пријаве слати на 
наведену адресу. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Избор 
кандидата извршиће се у року од 15 дана по 
истеку рока за подношење пријаве.

диреКција за 
грађевинсКо 
зеМЉиште и изградЊу
37210 Ћићевац, Карађорђева 106
тел. 037/811-804

Виши сарадник на пословима 
грађевинарства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова и радних задатака ЈП Дирекција 
за изградњу Ћићевац бр. 60/2012 од 12.07.2012. 
године, кандидат треба да је држављанин РС, да 
има вишу стручну спрему грађевинског смера, 
да има општу здравствену способност и да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци. Пријаве и потреб-
на документа предвиђена законом доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир приликом разматрања истих. 
Пријаве се достављају на адресу Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу ЈП Ћићевац.

лесКовАц

град лесКовац 
градсКа управа 
града лесКовца
16000 Лесковац, Пана Ђукића 11

Начелник Градске управе за 
финансије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски 
факултет; положен испит за рад у органима 
државне управе; најмање пет година радног 
искуства у струци.

Начелник Градске управе за 
друштвене делатности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозоф-
ски факултет; положен испит за рад у органи-
ма државне управе; најмање пет година радног 
искуства у струци.

Начелник Градске управе за 
заштиту животне средине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, технолош-
ки факултет; биолошки факултет; филозоф-
ски факултет - одсек хемија; пољопривредни 
факултет; природно-математички факултет - 

одсек хемије и биологије; рударско - геолошки 
факултет - геолошки одсек - група за хидрогео-
логију; факултет заштите на раду, смер еколо-
гија; положен испит за рад у органима државне 
управе; најмање пет година радног искуства у 
струци.

Начелник Градске управе за јавне 
набавке

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, висока 
стручна спрема одговарајуће струке; положен 
испит за рад у органима државне управе; нај-
мање пет година радног искуства у струци.

Начелник Градске управе за 
опште послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни 
факултет; факултет политичких наука; економ-
ски факултет; положен испит за рад у органи-
ма државне управе; најмање пет година радног 
искуства у струци.

ОСТАЛО: услови из чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима: за начелника 
Градске управе може се поставити лице које 
испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије; да има општу здравствену 
способност; да није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
наподобним за обављање послова у државном 
органу; да испуњава друге услове утврђене 
законом, другим прописима или актом о систе-
матизацији радних места у органу. Документа-
ција потребна за сва радна места: пријава са 
биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном испиту за 
рад у органима државне управе; доказ о радном 
искуству у струци. Рок за подношење пријава је 
8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања. Начелници Градских упра-
ва постављају се на период од пет година. За 
сва радна места радни однос се заснива на 
неодређено време. Кандидати који конкуришу 
на два или више радних места подносе поједи-
начне пријаве у којима наводе уз коју од прија-
ва су приложили тражена документа. Кандида-
ти који су положили правосудни испит уместо 
доказа о положеном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту. Прија-
ве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, у оригиналу или у фотокопији, овереној у 
општини или суду, као и непотпуне и небла-
говремене пријаве, биће одбачене. Пријаве 
на оглас, са комплетном документацијом, сла-
ти у затвореној коверти Градском већу Града 
Лесковца, Пана Ђукића 11, 16000 Лесковац, 
са назнаком: „Комисији за спровођење јавног 
огласа за постављење начелника градских 
управа Града Лесковца“. Пријаве се могу дос-
тавити и лично у канцеларији бр. 17-пријемној 
канцеларији Града Лесковца.

доМ Културе „радан“
16230 Лебане, Цара Душана 79

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одгова-
рајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена, диплома академских студија или 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од четири године, из области друштве-
них и уметничких наука; три године радног 
искуства у култури; предлог програма рада и 
развоја установе за период од четири године; 
биографија која садржи елементе из делокру-
га досадашњег рада у култури са резултатима 
рада. Уз пријаву доставити: оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченој стручној 
стручној спреми; оверену фотокопију радне 
књижице или доказ о радном искуству; доказ 
о општој здравственој способности, лекарско 
уверење (оригинал); уверење надлежног орга-
на да се против кандидата не води кривични 
поступак, истрага и да није осуђиван у за дело 
злоупотребе службеног положаја (не старије 
од шест месеци); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); копију личне карте. 
Пријаве на конкурс подносе се непосредно 
или поштом Управном одбору Дома културе, 
у року од осам дана, на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс-не отварати“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

лоЗнИц А

општинсКа управа 
општине ЉуБовија
15320 Љубовија
Војводе Мишића 45
тел. 015/561-411

Сарадник за пријем пријава и 
утврђивање локалних пореских 
обавеза

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен 
стручне спреме, економског смера, једна годи-
на радног искуства, положен стручни испит.

Порески контролор

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економ-
ског смера, положен стручни испит, најмање 3 
године радног искуства.

Референт за питања младих

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштве-
ног смера, положен стручни испит, једна годи-
на радног искуства.

ОСТАЛО: општи услови из члана 6 Закона о 
радним односима у државним органима („Сл. 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 
34/01 и 39/02), да је кандидат држављанин РС, 
да има општу здравствену способност, доказ о 
радном искуству, прописану стручну спрему, 
доказ да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државним органи-
ма, као и услови прописани чланом 54 Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07). Пријаве са доказима о испуњавању 
услова огласа слати на адресу Општинске упра-
ве Општине Љубовија, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар
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пАнчево

град панЧево 
заштитниК грађана
26000 Панчево
Жарка Зрењанина 13

Сарадник за оперативне послове

УСЛОВИ: Посебни услови: виша стручна спре-
ма-VI степен, познавање рада на рачунару, 
најмање 6 месеци радног искуства и положен 
стручни испит за рад у државним органима. 
Општи услови: да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да поседује 
општу здравствену способност, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у Градској управи. Пријаве на оглас са 
доказима о испуњавању услова у погледу опш-
тих и посебних услова из огласа, осим доказа о 
општој здравственој способности, подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова могу се преда-
ти лично или поштом, на горенаведену адресу.

пИроТ

општина Бела паланКа 
општинсКа управа
18310 Бела Паланка
Карађорђева 28

Просветни инспектор

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, настав-
ник, васпитач, стручни сарадник у области 
образовања, односно са лиценцом за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, са нај-
мање 5 година радног искуства у области обра-
зовања и васпитања и положеним државним 
стручним испитом. Поред услова предвиђе-
них Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места, кандидат 
треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима, да је 
држављанин Републике Србије, да има општу 
здравствену способност и да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњива дела 
која га чине неподобним за обављање послова 
у државном органу. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
се могу предати на шалтеру број 1 у Услужном 
центру или послати поштом на адресу: Општи-
на Бела Паланка, Карађорђева 28.

проКУпље

општина Блаце 
општинсКа управа
18420 Блаце, Карађорђева 4

Општински јавни правобранилац

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани правник, положен правосудни испит и три 
године радног искуства на пословима правне 
струке. Поред наведених услова из Правилника 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Општинском јавном правобранилаш-
тву, кандидати треба да испуњавају и услове 
за пријем у радни однос у државним органима 
предвиђене чланом 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима („Сл. гласник РС“, 
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02). 
Уз пријаву доставити доказе о испуњавању 
услова конкурса: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству, уверење о положе-
ном правосудном испиту, уверење о радном 
искуству на пословима правне струке, уве-
рење о здравственој способности, уверење да 
лице није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. 
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве 
неће се разматрати. Рок за подношење пријаве 
је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

сомбор

општинсКа управа 
општине апатин
25260 Апатин, Српских владара 29
тел. 025/772-122
е-mail: nacelnik@soapatin.оrg

Шеф Центра за пружање услуга 
грађанима

УСЛОВИ: Посебни услови: висока стручна 
спрема-VII/1 степен, висока пословна школа, 
економски или правни факултет; 2 године рад-
ног искуства; положен стручни испит за рад у 
органима државне управе. Општи услови: да 
је кандидат држављанин Републике Србије - 
уверење о држављанству; да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу - уверење суда; да има 
општу здравствену способност - лекарско уве-
рење. Пријаву са оригиналним документима 
или овереним фотокопијама, као доказима о 
испуњавању услова (не старија од 6 месеци), 
доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са приложеним, а нео-
вереним фотокопијама, неће се узети у разма-
трање. Рок за пријаву је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“.

сремсК А мИТровИцА

град среМсКа Митровица 
градсКа управа за опште 
и заједниЧКе послове
22000 Сремска Митровица
Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Начелник Градске управе за 
опште и заједничке послове
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће посебне услове: завршен правни факул-
тет; положен испит за рад у органима државне 
управе и најмање 5 година радног искуства у 
струци.

Начелник Градске управе 
за урбанизам, комуналне и 
инспекцијске послове
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
посебне услове: завршен правни, архитектон-
ски, грађевински или други одговарајући 
факултет у односу на делокруг градске упра-
ве, положен испит за рад у органима државне 
управе и најмање 5 година радног искуства у 
струци.

Начелник Градске управе за 
привреду и предузетништво
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
посебне услове: завршен правни, економски 
или други одговарајући факултет у односу на 
делокруг градске управе, положен испит за рад 
у органима државне управе и најмање 5 година 
радног искуства у струци.

Начелник Градске управе за буџет 
и финансије
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
посебне услове: завршен правни, економски 
или други одговарајући факултет у односу на 
делокруг градске управе, положен испит за рад 
у органима државне управе и најмање 5 година 
радног искуства у струци.

Начелник Градске управе за 
културу, спорт и омладину
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
посебне услове: завршен правни, економски, 
односно други факултет из области друштвено-
хуманистичких наука или други одговарајући 
факултет у односу на делокруг градске упра-
ве, положен испит за рад у органима државне 
управе и најмање 5 година радног искуства у 
струци.

Начелник Градске управе за 
образовање
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
посебне услове: завршен правни, економски, 
односно други факултет из области друштвено-
хуманистичких наука или други одговарајући 
факултет у односу на делокруг градске упра-
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ве, положен испит за рад у органима државне 
управе и најмање 5 година радног искуства у 
струци.

Начелник Градске управе за 
здравствену, социјалну и заштиту 
животне средине
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
посебне услове: завршен правни, економски 
или други одговарајући факултет у односу на 
делокруг градске управе, положен испит за рад 
у органима државне управе и најмање 5 година 
радног искуства у струци.

Начелник Градске управе за 
пољопривреду
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће посебне услове: завршен правни, економ-
ски, пољопривредни или други одговарајући 
факултет у односу на делокруг градске упра-
ве, положен испит за рад у органима државне 
управе и најмање 5 година радног искуства у 
струци.

Заменик начелника Градске 
управе за опште и заједничке 
послове
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће посебне услове: завршен правни факул-
тет, положен испит за рад у органима државне 
управе и најмање 5 година радног искуства у 
струци.

Заменик начелника Градске 
управе за буџет и финансије
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
посебне услове: завршен правни, економски 
или други одговарајући факултет у односу на 
делокруг градске управе, положен испит за рад 
у органима државне управе и најмање 5 година 
радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандида-
ти треба да испуњавају и опште услове про-
писане чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима („Службени гласник РС“, 
бр. 48/91, 66/91 и 39/02). Пријаве на оглас са 
доказима о испуњавању општих и посебних 
услова, у оригиналу или у овереној фотоко-
пији (диплома о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, уверење о положеном 
државном стручном испиту, доказ о радном 
искуству; уверење о здравственој способно-
сти доставља изабрани кандидат), подносе се 
Градској управи за опште и заједничке послове 
Града Сремска Митровица, у Сремској Митро-
вици, Светог Димитрија 13. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

врАње

градсКа управа 
града враЊа
17500 Врање, Краља Милана 1
тел. 017/402-376

Шеф Кабинета у Кабинету 
градоначелника

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је 
пунолетан, да има општу здравствену способ-
ност, да се против њега не води кривични пос-
тупак и да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. 
Посебни услови: да кандидат има прописану 
стручну спрему - висока школска спрема - прав-
ни факултет, дипломирани новинар, факултет 
за интердисциплинарне студије за новинарство 
- дипломирани новинар, филолошки факултет, 
филозофски факултет, факултет политичких 
наука, учитељски факултет - професор разред-
не наставе, односно VII степен стручне спреме, 
три године радног искуства и положен стручни 
испит. Кандидат је уз пријаву на оглас дужан 
да достави: оверен препис дипломе о стече-
ној високој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), уверење о положе-
ном стручном испиту за запослене у органима 
државне управе, уверење да се против њега 
не води кривични поступак (уверење основног 
и вишег суда), уверење да није осуђиван за 
кривична дела (уверење полицијске управе), 
одговарајући доказ о радном искуству. Уве-
рење о општој здравственој способности иза-
брани кандидат ће доставити по коначности 
одлуке о избору. Пријаву са потпуним докази-
ма о испуњености свих услова огласа послати 
на адресу: Граска управа града Врања, Краља 
Милана 1, Врање или доставити лично. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана обја-
вљивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

 Трговина и услуге

„BANNеMAN“ Dоо
24000 Суботица, Граничарска 3
тел. 060/055-75-29

Пекар
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ пекар, 
3 године радног искуства, ноћни рад. Пријава 
кандидата на број телефона: 060/055-75-29. 
Рок за пријаву: 12.12.2012. године.

тп „Квин“ доо
34000 Крагујевац
Драге Тодоровић бб
e-mail: оffice@tpkvin.com

Продавац-касир у малопродаји
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без 
обзира на занимање, рад у сменама. Прија-
ве слати на горенаведену мејл адресу или 
поштом на горенаведену адресу, најкасније до 
10.12.2012. године.

ветеринарсКа станица 
петровац
12300 Петровац на Млави
Српских владара 25

Ветеринар

УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет, 
диплома или уверење о стручној спреми, поло-
жен стручни испит, лиценца за обављање 
ветеринарске делатности, радно искуство од 
најмање годину дана, возачка дозвола „Б“ 
категорије, рад на рачунару, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење о општој здрав-
ственој способности, уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу. Оглас је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
са потребном документацијом слати на горена-
ведену адресу, са обавезном назнаком: „Прија-
ва по огласу за пријем ветеринара“.

„еКо-Метал“ доо
22408 Врдник, Гробљанска 2
тел: 022/465-306, 062/242-097
факс: 022/466-003
е-mail: оffice@ekometal.com

Комерцијалиста

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема; 
познавање рада на рачунару; возачка дозвола 
„Б“ категорије; да кандидат није кажњаван и 
да се против њега не води судски спор; актив-
но знање енглеског језика; минимум три годи-
не рада у комерцијали. Личне карактеристике: 
развијене способности комуникације, добре 
организационе способности, самоиницијати-
ва, спремност за тимски рад. Нудимо: службе-
ни ауто, стимулативни лични доходак. Радни 
однос се заснива на одређено време са могућ-
ношћу заснивања сталног радног односа. Уз 
пријаву је неопходно приложити: биографију 
са кретањем у служби и фотокопије документа-
ције које доказују испуњеност услова. Заинте-
ресовани кандидати могу послати биографије 
(CV) на мејл адресу или на адресу: „ЕКО-
МЕТАЛ“ ДОО. Оглас је отворен до 25.12.2012. 
године и важи за територију целе Србије. Кон-
тактирани ће бити само кандидати који уђу у 
ужи избор. Особа за контакт: Нада Бојић.

сзр „гуМар“
24000 Суботица
Арсенија Чарнојевића 2
тел. 063/502-396

Вулканизер
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме, КВ, 
ПКВ вулканизер или лице без обзира на врсту 
и степен стручне спреме, са радним искуством 
на траженим пословима - до 12 месеци рад-
ног искуства, возачка дозвола „Б“ категорије, 
пробни рад 1 месец. Заинтересована лица могу 
да се јаве на број тел. 063/502-396 или лич-
но, радним данима у времену од 07,30 до 20,00 
часова. Рок за пријављивање је 12.12.2012. 
године.
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„зуКа дил“ доо
37000 Крушевац
Прњаворска 9
тел. 037/490-028, 064/2842-229, 065/2842-230

Комерцијалиста за рад на терену
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема, без 
обзира на профил, да је кандидат активан возач, 
познавање рада на рачунару, почетни или 
средњи ниво енглеског језика, пожељно радно 
искуство на истим или сличним пословима. Лице 
за контакт: Раде Јанић. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања огласа.

доо „горсКи лаХор“
21208 Сремска Каменица
Фрушкогорски пут 408
тел. 064/6599-001

Административни радник
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, 
административног или економског смера или 
завршена гимназија, радно искуство 24 месе-
ца, знање енглеског језика и рада на рачунару, 
пробни рад 3 месеца.

SZR „BIG HAIR BY TIBOR“
ПР Тибор Липтак
24000 Суботица, Браће Радића 89
тел. 064/2557-075

Мушко-женски фризер

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, ПКВ 
или КВ фризер, 12 месеци радног искуства на 
пословима мушко-женског шишања и фризи-
рања. Заинтересовани кандидати треба да се 
јаве лично, на адресу: Браће Радића 89, поне-
дељком, средом и петком од 14,00 до 20,00 
часова или уторком и четвртком од 09,00 до 
14,00 часова. Оглас је отворен до попуне рад-
ног места.

оБуЋарсКа радЊа „гиле“
Сокобања, А. Маркишића 10
тел. 063/8734-985

Обућар

Опис посла: поправка обуће и предмета од 
коже.

УСЛОВИ: обућар, без обзира на радно искуство, 
предност: до 32 године старости - замена лица 
по програму „Прва шанса 2011“, уговорна оба-
веза до 25.01.2013. године. Конкурс је отворен 
15 дана. Лице за контакт: Драгиша Станковић.

„БалтБет-БалКан“ доо
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 82/7

Оператер за рачунаром

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком 
занимању, познавање руског језика (средњи 
ниво), познавање рада на рачунару (МS Wоrd, 
Еxcel), пожељно радно искуство и разумевање 
кладионичарског посла и упућеност у спорт, 
пробни рад 3 месеца. Пријаве и CV слати на 
е-mail: оffice@baltbet.rs.

допуна огласа 
Dоо „METLIFE“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 88

Оглас објављен 28.11.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, допуњује се у делу 
УСЛОВИ, тако што се додаје: Пријаве сла-
ти електронским путем на е-mail: petar.
visnjevcanin@gmail.com.

„југотрејд“ доо
31236 Трешњевица
тел. 031/890-038

Конобар
на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме 
угоститељства; пожељно радно искуство, рад 
у сменама; обезбеђена исхрана; пробни рад 
1 месец. Јављање кандидата на бројеве теле-
фона: 031/890-038, 060/7102-082, достављање 
радних биографија на увид. Конкурс је отворен 
до 15.12.2012. године.

 Грађевинарство   
     и индустрија

„приМ“ доо
12208 Костолац, Карађорђева бб
тел. 012/241-535

Електрозаваривач
на одређено време
10 извршилаца

Заваривач-резач гасом
на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме, 
занимање: заваривач, радно искуство од нај-
мање три године на пословима заваривања. 
Уз пријаву доставити следећу документацију: 
диплому о завршеној школи, доказ о радном 
искуству (уговор о раду или потврду из фир-
ме да је кандидат радио на пословима завари-
вања), фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, фотокопију личне карте. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања.

„форКоМ“ доо Београд
11000 Београд
Сање Живановић 42/10

Руководилац пољопривредног 
газдинства
за рад у Горњем Сухотну

УСЛОВИ: пољопривредни факултет-ратарски 
или повртарски смер; најмање 3 године рад-
ног искуства на истим или сличним послови-
ма; одлично познавање рада у МS Оffice паке-
ту; возачка дозвола „Б“ категорије; пожељно 
знање енглеског језика. Пријаве са биогра-
фијом слати на е-mail: forkombeograd@yаhoo.
com.

    Mедицина

национална служБа за 
запошЉаваЊе
11000 Београд
Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места, за рад у 
Уганди (Африка):

Послодавац: Gulu Indepеndеnt Hospital
Место рада: Гулу, Уганда

Гинеколог

Опис посла: послови специјалисте гинеколо-
гије.

УСЛОВИ: специјалиста гинекологије и аку-
шерства, знање енглеског језика-виши ниво, 
лиценца за лекаре, без обзира на радно 
искуство. Висина месечне плате је 3.500 (USA 
$) нето.

Биомедицински инжењер

Опис посла: послови биомедицинског инжењера.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер биомеди-
цинског инжењерства, знање енглеског јези-
ка-виши ниво, без обзира на радно искуство. 
Висина месечне плате је 1.000 (USA $) нето.

Медицинска сестра

Опис посла: послови медицинске сестре.

УСЛОВИ: медицинска сестра, знање енглеског 
језика-виши ниво, без обзира на радно 
искуство. Висина месечне плате је 1.000 (USA 
$) нето.

ОСТАЛО: Врста радног односа: уговор о раду 
на 2 године; обезбеђен бесплатан смештај; 
исхрана није укључена; дужина радног време-
на: 54 часа недељно; послодавац плаћа трош-
кове повратне авионске карте од Србије до 
Уганде (која ће бити купљена и дата кандидату 
пред пут) и такође ће рефундирати 50 USA $ 
који се плаћају при уласку у Уганду. Препору-
ка од стране послодавца: вакцинација против 
жуте грознице и превентива против маларије.

Потребна документација: радна биографија/
CV са фотографијом; фотокопија факултетске 
дипломе или средње школе; за лекаре специја-
листе-доказ о специјализацији у области гине-
кологије; доказ о регистрацији у Министарству 
здравља Републике Србије-Лекарска комора 
Србије/Комора медицинских сестара (за докто-
ре и медицинске сестре). Наведена документа 
доставити на енглеском језику (у моменту под-
ношења пријаве није потребна овера од стране 
судског тумача).

Начин конкурисања: Документацију достави-
ти скенирану, на е-mail: zaposljavanje@nsz.gov.
rs или поштом, на адресу: Национална служба 
за запошљавање, Дечанска 8/V, 11000 Београд, 
са назнаком: „За конкурс: Уганда, назив радног 
места за које се конкурише: _ _ _ _“.

Детаљне информације о условима рада канди-
дати ће добити на разговору са послодавцем. 
О месту и термину одржавања разговора биће 
обавештени путем телефона кандидати који 
уђу у ужи избор. Рок трајања конкурса је до 
13.12.2012. године.

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија / Медицина



  05.12.2012.  |  Број 494  |   15

национална служБа за 
запошЉаваЊе
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места, за рад 
у Либији:

Послодавац: Болница „ЕЛ ЖМЕЈЛ“
Место рада: Џемаил, Либија

Специјалиста неурохирургије
2 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста ортопедске 
хирургије
2 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста хирургије уха, грла 
и носа

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста опште хирургије
3 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста васкуларне 
хирургије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста дечије хирургије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Консултант за хирургију ока

УСЛОВИ: специјалиста офталмохирургије.

Специјалиста интерне медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста клиничке 
хематологије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста нефрологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста кардиологије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста пулмологије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста анестезиологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста педијатрије
4 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста гинекологије и 
акушерства
4 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста хематологије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста бактериологије и 
вирусологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста радиологије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста физикалне терапије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста неуропсихијатрије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста ургентне медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Медицинска сестра на одељењу
5 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра/техничар.

Медицинска сестра у хирургији
5 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра/техничар.

Бабица
5 извршилаца

УСЛОВИ: бабица.

За све наведене позиције: знање енглеског 
језика-средњи ниво; знање арапског језика-
пожељно.

ОСТАЛО: Врста радног односа: уговор о раду 
на годину дана, са пробним радом у трајању од 
3 месеца; висина плате: за докторе специјали-
сте од 2.000 до 2.500 (USA $) бруто; за меди-
цинске сестре и бабице од 800 до 1.300 (USA $) 
бруто; обезбеђен бесплатан смештај; послода-
вац сноси трошкове повратне авионске карте 
од Србије до Либије, издавања улазних виза 
и регулисања радних дозвола, авионског пре-
воза и визирања пасоша приликом довођења 
породице.

Потребна документација: радна биографија; 
фотокопија факултетске дипломе или дипломе 
средње школе; за лекаре специјалисте-доказ о 
специјализацији. Наведена документа достави-
ти на енглеском језику (у моменту подношења 
пријаве није потребна овера од стране судског 
тумача).

Пре потписивања уговора о раду, изабрани 
кандидати ће бити у обавези да о властитом 
трошку доставе лекарско уверење на хепати-
тис А, Б, Ц и ХИВ.

Начин конкурисања: Документацију достави-
ти скенирану на е-mail: zaposljavanje@nsz.gov.
rs или поштом, на адресу: Национална служба 
за запошљавање, Дечанска 8/V, 11000 Београд, 
са назнаком: „За конкурс: Либија, назив радног 
места за које се конкурише: _ _ _ _“.

Детаљне информације о условима рада канди-
дати ће добити на разговору са послодавцем. 
О месту и термину одржавања разговора биће 
обавештени кандидати који уђу у ужи избор, 
путем телефона.

Рок трајања конкурса: до 21.12.2012. године.

општа Болница
12000 Пожаревац
Братства и јединства 135

1. Лекар опште медицине
за рад у Општој болници Пожаревац, 
Пријемно-ургентна служба и Интерно 
одељење, на одређено време од 3 
месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат треба да има завршен меди-
цински факултет (VII степен/мастер студије) и 
положен стручни испит, што се доказује овере-
ном фотокопијом дипломе о завршеном меди-
цинском факултету (VII степен/мастер студије) 
и овереном фотокопијом уверења о положеном 
стручном испиту.

2. Виши физиотерапеут
за рад у Општој болници Пожаревац, 
Служба физикалне медицине и 
рехабилитације, на одређено време од 
3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат треба да има завршену 
вишу/струковну медицинску школу (VI степен, 
смер виши физиотерапеут/струковни физиоте-
рапеут) и положен стручни испит, што се дока-
зује овереном фотокопијом дипломе о заврше-
ној вишој/струковној медицинској школи, смер 
виши/струковни физиотерапеут и овереном 
фотокопијом уверења о положеном стручном 
испиту.

3. Медицински техничар-сестра
за рад у Општој болници Пожаревац, 
Интерно одељење, на одређено време 
од 3 месеца

4. Медицински техничар-сестра
за рад у Општој болници Пожаревац, 
Интерно одељење, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета 

5. Медицински техничар-сестра
за рад у Општој болници Пожаревац, 
Одељење хирургије, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидат треба да има заврше-
ну средњу медицинску школу-општи смер (IV 
степен) и положен стручни испит, што се дока-
зује овереном фотокопијом дипломе о завр-
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шеној средњој медицинској школи (IV степен, 
општи смер) и овереном фотокопијом уверења 
о положеном стручном испиту.

6. Физички радник на одржавању 
хигијене
за рад у Општој болници Пожаревац, 
Хигијенско-епидемиолошка служба, на 
одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат треба да има завршену 
основну школу (НК радник), што се доказује 
овереном фотокопијом дипломе о завршеној 
основној школи.

7. Педијатријска сестра-техничар
за рад у Општој болници Пожаревац, 
Одељење неонатологије, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат треба да има завршену 
средњу медицинску школу, смер педијатријска 
сестра-техничар (IV степен) и положен стручни 
испит, што се доказује овереном фотокопијом 
дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи-педијатријски смер и овереном фотоко-
пијом уверења о положеном стручном испиту.

ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно навес-
ти за које радно место се кандидат пријављује, 
поред доказа наведених у условима достави-
ти и кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном и извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци). Кандидати који су радили у 
струци дужни су да доставе и оверену фото-
копију лиценце за радна места под бр. 1, 2, 3, 
4, 5 и 7. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са документацијом доста-
вити на горенаведену адресу.

допуна огласа 
доМ здравЉа 
„др Милан Бане 
ђорђевиЋ“
11320 Велика Плана
Милоша Великог 110
тел. 026/541-110

Оглас објављен 28.11.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, допуњује се у сле-
дећем: Оглас траје 15 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“.

специјална ХируршКа 
ординација „011“
11000 Београд
Адмирала Гепрата 13
тел. 011/7614-275
е-mail: аleksandar.dusanovic@gmail.com

Медицинска сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наве-
деном занимању; 6 месеци радног искуства; 
положен стручни испит. Пријаве слати на 
е-mail: аleksandar.dusanovic@gmail.com или се 
јавити на број телефона: 011/7614-275. Рок за 
пријављивање је 30 дана од дана објављивања 
огласа.

здравствени центар 
„алеКсинац“
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Виша медицинска сестра-
техничар
за рад у Служби хирургије, на одређено 
време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша меди-
цинска сестра-техничар општег смера са поло-
женим стручним испитом; општи услови у скла-
ду са Законом о раду. Кандидати су у обавези 
да уз пријаву доставе: оверен препис/фотоко-
пију дипломе о завршеној вишој или високој 
медицинској школи; оверен препис/фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
потврду Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству у струци након положеног струч-
ног испита на пословима пружања здравстве-
не заштите (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); биографију са адресом и 
контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

доМ здравЉа
12320 Жагубица, Николе Пашића 22

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслог становништва, на одређено 
време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завр-
шен медицински факултет, положен стручни 
испит. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве доставити на адресу Дома здравља. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву подно-
се: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију уверења о држављанству, 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, потврду од Националне службе 
за запошљавање, потврду о радном искуству 
након положеног стручног испита на посло-
вима пружања здравствене заштите и кратку 
биографију. Избор кандидата извршиће се по 
следећим критеријумима: просечна оцена на 
факултету, дужина студирања, дужина чекања 
на запослење евидентирана код Национал-
не службе за запошљавање, радно искуство 
у струци након положеног стручног испита 
на пословима пружања здравствене заштите 
(укључујући и волонтерски стаж).

општа Болница 
„свети луКа“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним испитом, за 
рад на Одељењу за офталмологију, 
Сектор за хируршке гране медицине, на 
одређено време до повратка запослене 
са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска сестра-техничар општег смера (оверена 
фотокопија дипломе). Доставити: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом и бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију уверења 

о положеном стручном испиту. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

доМ здравЉа реКовац
35260 Рековац
Јохана Јоханесона бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршен факултет здравствене стру-
ке или високошколска спрема друге струке са 
завршеном едукацијом из области здравстве-
ног менаџмента, најмање пет година радног 
стажа у области здравствене заштите, спе-
цијализација из области делатности ДЗ Реко-
вац, општи услови предвиђени Законом о раду 
и Законом о здравственој заштити. Уз прија-
ву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, оверену фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству, уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак и да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора од 
најмање 6 месеци, уверење о општој здрав-
ственој способности, план и програм развоја 
ДЗ Рековац у периоду од 4 године. Пријаве са 
потребном документацијом слати на горена-
ведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

здравствена установа 
„нана+“
34000 Крагујевац
Атинска бб, Локал 4
тел. 034/505-537

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани фармацеут; знање рада на рачунару; 
предвиђен рад у сменама. За више информа-
ција и ради договора заинтересовани канди-
дати треба да се јаве Ивану Ђорђевићу, на 
број телефона: 034/505-537, најкасније до 
31.01.2013. године.

поништеЊе огласа 
доМ здравЉа леБане
16230 Лебане

Оглас објављен 12.09.2012. године у 
публикацији „Послови“, за радно место: 
виши радиолошки техничар или радио-
лошки техничар, поништава се у целости.

„PARPHARM“ Dоо
Параћин, Марије Бурсаћ 30
тел. 063/618-070

Апотекар
за рад у Јагодини

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут-VII/1 сте-
пен, положен стручни испит, без обзира на 
радно искуство. Послодавац сноси трошкове 
превоза уколико је кандидат у могућности да 
путује или обезбеђује смештај, уколико исто 
није могуће. Конкурс је отворен до попуне рад-
ног места. Заинтересовани кандидати треба да 
се јаве лицу за контакт: Тањи Глишић, на горе-
наведени број телефона.
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полиКлиниКа „раМовиЋ“
Нови Пазар, Омладинска 48
тел. 063/331-300
е-mail: seadramovic@gmail.com

Медицински биохемичар

Опис посла: вођење послова у лабораторији 
поликлинике.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, смер меди-
цински биохемичар или лекар специјалиста 
биохемије, пробни рад 3 месеца, без обзира на 
радно искуство. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу 
радне биографије да доставе мејлом или да се 
јаве на горенаведени број телефона. Лице за 
контакт: Сеад Рамовић.

ветеринарсКа аМБуланта 
„драган“
Костолац, Партизанска 32
тел. 063/345-349

Ветеринар

Опис посла: пружање ветеринарских услуга у 
амбуланти и на терену.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дип-
ломирани ветеринар, лиценца за рад, радно 
искуство је небитно; плаћени путни трошкови. 
Конкурс је отворен до 06.12.2012. године. Лице 
за контакт: Драган Ивановић.

зу апотеКа 
„шеКи-тилија“
Петровац на Млави
Српских владара 304
тел. 012/332-082, 332-885, 063/7428-693

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, положен 
стручни испит, без обзира на радно искуство, 
обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Заинтересовани канди-
дати могу да се јаве на горенаведене бројеве 
телефона, особа за контакт: Драгиша Милоше-
вић.

здравствена установа 
апотеКа „випера“
25000 Сомбор, Мирна 2
тел. 063/503-151, 064/8845-900
е-mail: viperasombor@sezampro.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца - један извршилац на 
одређено време од годину дана, а један 
на неодређено време, уз предвиђен 
пробни рад

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани фармацеут, положен стручни испит, 
односно поседовање лиценце за рад; рад у 
сменама. Конкурс је отворен до попуне радних 
места. Заинтересовани кандидати треба да се 
јаве лицу за контакт: Станки Пејин, на горена-
ведене бројеве телефона или да пошаљу радне 
биографије на наведену мејл адресу.

„ZOREX PHARMA“ Dоо
15000 Шабац, Београдски пут 9
тел. 015/305-035, 060/6462-724
е-mail: miskovicmiodrag@yаhoo.com

Руководилац контроле и 
испитивања лекова

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, завршена 
специјализација из испитивања и контроле 
лекова; знање енглеског језика-средњи ниво, 
познавање рада на рачунару, возачка дозвола 
„Б“ категорије, положен стручни испит; радно 
искуство 3 године. Конкурс је отворен до попу-
не радног места. Заинтересовани кандидати 
могу радне биографије да доставе мејлом или 
да се јаве на горенаведене бројеве телефона. 
Лице за контакт: Миодраг Мишковић.

здравствени центар 
Кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

Специјалиста радиотерапије

Опис посла: обављање послова из домена 
лекара специјалисте радиолога-радиотерапе-
ута.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар 
специјалиста; положен специјалистички 
испит; лиценца за лекаре; потребна најмање 
1 година радног искуства у струци. Обезбеђен 
је смештај; скраћено радно време: 30 сати 
недељно. Конкурс је отворен до попуне радног 
места. Заинтересовани кандидати треба да се 
на горенаведени број телефона обрате особа-
ма за контакт: Слађани Натошевић и Бојани 
Скрлатовић.

здравствени центар 
Кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-455, лок. 148
e-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са 
реанимaцијом

Опис посла: послови специјалисте анестезије 
са реанимацијом у Служби за поликлиничку 
делатност.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар 
специјалиста, положен специјалистички испит, 
лиценца за лекаре. Радно искуство: није услов; 
обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Заинтересовани канди-
дати се на горенаведени број телефона, елек-
тронским путем или поштом на горенаведене 
адресе, могу обратити особи за контакт: Слађа-
ни Натошевић.

специјалистиЧКа 
офталМолошКа 
ординација 
„PERFECT VISION“
24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 060/6565-023, 024/55-75-75
е-mail: mirjana.trkuljа@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

Опис посла: специјалистички офталмолошки 
прегледи, дијагностика, хирургија.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет-спе-
цијалиста офталмологије; радно искуство: 
пожељно (није неопходно); познавање рада 
на рачунару (МS Оffice пакет); знање енглеског 
језика; возачка дозвола „Б“ категорије (пожељ-
на, није услов). Обезбеђен је смештај близу 
клинике; пробни рад (4 месеца); рад у сме-
нама; радно време 8 сати дневно. Конкурс је 
отворен до попуне радних места. Заинтересо-
вани кандидати треба да се на горенаведене 
бројеве телефона обрате особи за контакт: 
Мирјани Тркуљи.

  Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у  

радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним 
законом и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2)  има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима;
3)  није осуђивано правноснажном пресу-
дом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање;
4)  има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад остварује 
на језику националне мањине, осим услова 
из става 1 овог члана, лице мора да има и 
доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става  1, 
тач. 1) и 4) и става 2 овог члана подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) 
овог члана пре закључења уговора о раду. 
Доказ из става 1. тачка 3) овог члана при-
бавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у 
току радног односа утврди да не испуња-
ва услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегледу у 
надлежној здравственој установи.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

 Медицина / Наука и образовање
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беогрА д

допуна огласA 
арХитеКтонсКа 
теХниЧКа шКола
Београд, Војислава Илића 78
тел. 011/2412-127
е-mail: ats@ats.edu.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
28.11.2012. године, допуњује се у делу 
ОСТАЛО, тако што се испред постојећег 
текста додаје: Кандидати су дужни да 
доставe следеће доказe о испуњености 
услова: оверену копију дипломе, уве-
рење да против њих није покренута 
истрага нити је подигнута оптужница 
(не старије од шест месеци), уверење о 
држављанству.

ош „МиЋа стојКовиЋ“
11430 Умчари, 29. новембра 11
тел. 011/8541-213

Професор енглеског језика
са 70% радног времена

Професор математике

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
одсутног радника са боловања

Професор музичке културе
са 75% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника са 
боловања

УСЛОВИ: стручна спрема према члану 2 Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09 
и 4/09). У радни однос може бити примљено 
лице које испуњава следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање у складу са наведе-
ним Правилником; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4. да има држављан-
ство Републике Србије. Докази о испуњености 
услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на 
конкурс (оверена фотокопија дипломе, ове-
рена фотокопија уверења о држављанству-
не старије од 6 месеци и оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених). Доказ из 
тачке 2 подноси се пре закључивања уговора 
о раду, а доказ из тачке 3 прибавља школа по 
службеној дужности. Пријаве се достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на број 
телефона: 011/8541-213.

ош „раде драинац“
11000 Београд – Борча
Ковиловска 1

Спремачица

Стручни сарадник-педагог
на одређено време, замена запосленог

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: За радно место стручног сарадника 
услови су предвиђени чл. 8 и 120 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011), Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи. За 
радно место педагошког асистента: лице које 
је завршило програм обуке за педагошког асис-
тента и испуњава услове утврђене Правилни-
ком о програму обуке за педагошког асистента. 
За радно место спремачице: I степен стручне 
спреме, завршена основна школа. Кандидат 
треба да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да је држављанин Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: крат-
ке биографске податке, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом степену стручне спреме, 
извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси се пре закључења уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве са документацијом подносе се лично 
или поштом, на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, на број теле-
фона: 011/3322-950.

XII БеоградсКа гиМназија
11000 Београд, Војводе Степе 82
тел. 011/2460-361

Наставник математике и 
рачунарства и информатике
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског боловања

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
трудничког и породиљског боловања

Наставник устава и права грађана
са 20% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8 
ст. 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и стручна спрема према Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних радника у гимна-
зији. Кандидат поред општих услова треба да 
испуњава и посебне услове прописане у чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити: уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену копију), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену копију) и ове-

рен препис или оверену копију дипломе о сте-
ченом образовању. Рок за подношење пријава 
са важећим, односно уредно овереним фотоко-
пијама потребних докумената је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Пријаве на конкурс доставити на адресу 
школе, поштом или лично секретару школе.

универзитет у Београду 
фарМацеутсКи фаКултет
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну 
област Фармакологија
на одређено време, на период од 5 
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука, завршен фармацеутски 
или медицински факултет. Поред наведених 
услова, кандидати треба да испуњавају и друге 
услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању и Статутом Фармацеутског 
факултета. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса (у складу са Правилником 
о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Статутом Фармацеутског факулте-
та и Правилником о ближим условима избора у 
звање наставника на Фармацеутском факулте-
ту), подносе се Архиви Факултета, Војводе Сте-
пе 450, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

универзитет у Београду 
фаКултет 
организациониХ науКа
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Редовни професор за ужу научну 
област Менаџмент технологије, 
иновација и развоја

Доцент за ужу научну област 
Рачунарска статистика
на одређено време од пет година

Асистент за ужу научну 
област Математичке методе у 
менаџменту и информатици
на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област 
Информационе технологије
на одређено време од три године

УСЛОВИ: услови за избор прописани су Зако-
ном, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилником о организацији послова на 
Факултету: 1. редовни професор: научни назив 
доктора наука; научни, односно стручни радо-
ви објављени у часописима или зборницима, са 
рецензијама; више научних радова од значаја 
за развој науке у ужој научној области обја-
вљених у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама; оригинално 
стручно остварење (пројекат студија, патент 
оригинални метод, нова сорта и сл), односно 
руковођење или учешће у научним пројекти-
ма, објављен уџбеник, монографија, практикум 
или збирка задатака за ужу научну област за 

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АдРЕсА:

Наука и образовање



  05.12.2012.  |  Број 494  |   19

коју се бира, оригинално стручно остварење и 
више радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима; већи број науч-
них радова који утичу на развој научне мисли у 
ужој области, објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама; 
већи број научних радова и саопштења изнетих 
на међународним или домаћим научним скупо-
вима; остварени резултати у развоју научно-
наставног подмлатка на факултету; учешће 
у завршним радовима на специјалистичким и 
дипломским академским студијама; 2. доцент: 
научни назив доктора наука; научни, односно 
стручни радови објављени у научним часопи-
сима или зборницима, са рецензијама и спо-
собност за наставни рад; 3. асистент: студент 
докторских студија или магистар наука из одго-
варајуће области коме је прихваћена тема док-
торске дисертације, који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање 08,00, смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати дужни 
су уз пријаву приложити: 1. диплому о одго-
варајућој стручној спреми из одговарајуће 
научне области, биографију, списак радова и 
саме радове; 2. биографију; диплому о одгова-
рајућој стручној спреми из одговарајуће научне 
области; потврду о уписаним докторским сту-
дијама; о прихваћеној теми докторске дисер-
тације; списак радова и саме радове; 3. дипло-
му о одговарајућој стручној спреми; потврду о 
уписаним докторским студијама; о прихваћеној 
теми докторске дисертације; биографију; спи-
сак радова и саме радове. Сви прилози доста-
вљају се у електронској форми на CD-у. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

поништеЊе КонКурса 
основна шКола 
„нХ синиша ниКолајевиЋ“
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610

Конкурс објављен 21.11.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радно место: професор енглеског језика 
и књижевности, на одређено време ради 
замене запосленог који се налази на 
боловању, за обављање послова библи-
отекара и медијатекара, са 50% радног 
времена.

основна шКола 
„нХ синиша ниКолајевиЋ“
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610

Професор језика и књижевности
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог који 
се налази на боловању, за обављање 
послова библиотекара

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
степен и врста образовања: професор, односно 
дипломирани филолог језика и књижевности 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка уосновној школи; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђе-

на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс доставити: доказ о одговарајућем 
образовању и уверење о држављанству. Иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду 
подноси лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима.

универзитет у Београду 
еКоноМсКи фаКултет
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну 
област Економска политика и 
развој-Економика аграра

Ванредни професор за ужу научну 
област Статистика и математика-
Основи статистичке анализе 
и Финансијска и актуарска 
математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способ-
ност за наставни рад. Поред наведених усло-
ва, кандидати треба да испуне и друге услове 
прописане одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Београду, 
Статута Факултета, Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду 
и Критеријума за стицање звања наставника и 
сарадника на Економском факултету у Београ-
ду.

Асистент за ужу научну област 
Статистика и математика-
Истраживање тржишта
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: статус студента докторских студија 
или стечен академски назив магистра наука из 
области за коју се бира и прихваћена тема док-
торске дисертације. Поред наведених услова, 
кандидати треба да испуне и друге услове про-
писане одредбама Закона о високом образо-
вању, Статута Универзитета у Београду, Стату-
та Факултета, Правилника о ближим условима 
за избор сарадника и Критеријума за стицање 
звања наставника и сарадника на Економском 
факултету у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Статистика и математика-
Основи статистичке анализе
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: услови прописани Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета, Правилни-
ком о ближим условима за избор сарадника 
Факултета и Критеријумима за стицање звања 
наставника и сарадника Економског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, са доказима о 
испуњености услова, достављају се на наведе-
ну адресу Факултета, соба бр. 139, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

аКадеМија за 
диплоМатију и 
БезБедност
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Наставник за ужу научну област 
Безбедносне науке
на неодређено или одређено време од 
5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет 
политичких наука, правни факултет, факултет 
за безбедност, војна академија или факултет 
организационих наука и докторат из области 
за коју се бира.

Наставник за ужу научну област 
Историјске науке
на неодређено или одређено време од 
5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет 
политичких наука или филозофски факултет и 
докторат из области за коју се бира.

Наставник за научну област 
Правне науке
на неодређено или одређено време од 
5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, правни 
факултет и докторат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област 
Информатика и рачунарство
на неодређено или одређено време од 
5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факул-
тет организационих наука, електротехнички 
факултет или војна академија и докторат из 
области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област 
Филолошке науке, предмет: 
Италијански језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: филолошки факултет, катедра за ита-
лијански језик.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника 
прописани су Законом о високом образовању 
и Статутом Академије за дипломатију и без-
бедност. Пријаве са биографијом и доказима о 
испуњености услова конкурса (оверене копије 
диплома, списак научних и стручних радова), 
достављају се у року од 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Пријаве слати на адресу: 
Травничка 2.

ош „иван гундулиЋ“
11070 Нови Београд
Народних хероја 12

Радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа, психичка, физичка и здравствена спо-
собност, држављанство Републике Србије, да 
кандидат није осуђиван за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца или за кривично 
дело против достојанства личности и морала.

Наука и образовање
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исправКа КонКурса 
КриМиналистиЧКо 
полицијсКа аКадеМија
11000 Београд-Земун
Цара Душана 196
тел. 011/3161-919
е-mail: dekanat@kpa.еdu.rs

Конкурс објављен 21.11.2012. године у 
публикацији „Послови“, исправља се због 
техничке грешке у делу који се односи на 
назив наставног предмета за ужу науч-
ну област Криминалистичко-форензичка 
област, тако да уместо назива предмета: 
Методе идентификације лица-биоме-
трија, треба да стоји: Методе форензичке 
идентификације лица. Остали део кон-
курса је непромењен.

ош „илија гарашанин“
Гроцка, Булевар револуције 11
тел. 011/8501-235, 8500-375
e-mail: оs.i.garasanin@gronet.rs

Професор разредне наставе

Професор разредне наставе у 
продуженом боравку
2 извршиоца

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
запосленог са радног места помоћника 
директора

Професор математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 8 став 1 тач. 
1 и 2 и чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 5/2011) и у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима (проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака, 
а упућивање кандидата врши директор); да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (прибавља установа). Уз пријаву 
са биографијом поднети: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“.

еКоноМсКа шКола 
„нада диМиЋ“
11080 Земун, 22. октобра 19
тел. 011/2190-386

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава следеће услове: да има висо-
ко образовање прописано чл. 8 ст. 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
- високо образовање стечено на студијама дру-

гог степена - дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије или 
струковне студије, у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), 
почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, за наставника средње 
школе, педагога или психолога; да поседује 
лиценцу, тј. положен стручни испит за настав-
ника, педагога или психолога; обука и положен 
испит за директора; да испуњава услове про-
писане у члану 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; најмање 5 годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат је 
у обавези да приложи: оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству РС - не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених; 
потврду о раду у области образовања и вас-
питања; уверење да против кандидата није 
покренута истрага, нити је подигнута оптуж-
ница - не старије од 6 месеци; биографију са 
кратким прегледом кретања у служби. Лекар-
ско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци) подноси 
се пре закључења уговора о раду. Уверење о 
неосуђиваности и непостојању дискриминатор-
ног понашања (не старије од 6 месеци), при-
бавља школа. Уверење о положеном испиту за 
директора се не прилаже, али је кандидат који 
буде изабран дужан да исти положи у закон-
ском року. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве сла-
ти на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
директора“. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

универзитет у Београду 
православни 
БогословсКи фаКултет
11000 Београд
Мије Ковачевића 11 б

Наставник страног језика за ужу 
научну област Страни језик струке 
(теологије), за предмет: Руски 
језик

УСЛОВИ: високи степен стручне спреме из 
области за коју се бира-VII/1 степен, објавље-
ни стручни радови у одговарајућој области и 
способност за научни рад.

Асистент за ужу научну област 
Систематска теологија, за 
предмет: Увод у богословље

УСЛОВИ: високи степен стручне спреме из 
области за коју се бира-VII/1 степен, студент 
докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оце-
ном најмање 08,00 и који показује смисао за 
наставни рад или VII/2 степен, магистар нау-
ка коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације.

ОСТАЛО: Остали услови за оба радна места 
предвиђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08 и 44/10, 
93/12), Статутом Универзитета у Београду и 
Статутом Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Прија-
ве кандидата са прилозима: биографија, биб-

лиографија (списак научних и стручних радо-
ва), радови, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми и благослов надлежног епископа, под-
носе се на адресу: Универзитет у Београду, 
Православни богословски факултет, Мије Кова-
чевића 11 б, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

универзитет у Београду 
правни фаКултет
11000 Београд
Булевар краља Александра 67

Доцент за ужу научну област 
Макроекономија, предмет: 
Економска политика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чл. 64 став 
5 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), чл. 102 Статута Правног факул-
тета Универзитета у Београду и чл. 39 став 1 
Измена и допуна Статута Правног факултета 
Универзитета у Београду. Пријаве кандидата са 
прилозима (биографија, списак научних радо-
ва, радови, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству), подносе се Прав-
ном факултету Универзитета у Београду, Буле-
вар краља Александра 67, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ош „веЉКо дугошевиЋ“
11000 Београд, Милана Ракића 41
тел. 011/3086-971

Наставник биологије
са 88% радног времена

Наставник техничког и 
информатичког образовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању.

Васпитач у предшколској 
припремној групи

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршено основно образовање.

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку, на 
одређено време до повратка стално 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о одго-
варајућој стручној спреми (оверена фотокопија 
дипломе), уверење о држављанству, уверење 
да кандидат није под истрагом. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве доставити на адресу школе.

Наука и образовање
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шКола за основно и 
средЊе оБразоваЊе 
са доМоМ „свети сава“
11260 Умка
Милије Станојловића 30
тел. 011/8026-856

Помоћни наставник у подручју 
рада текстилство и кожарство

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање у 
трогодишњем или четворогодишњем трајању.

Дипломирани дефектолог, смер 
логопед
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-VII степен 
стручне спреме, дипломирани дефектолог-
логопед.

Андрагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-VII степен 
стручне спреме, дипл. андрагог.

ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у 
радни однос прописаних чл. 24 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/2009), 
кандидат треба да испуњава и посебне услове 
прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/2011), као и посебне услове из Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за ученике лако ментално 
ометене у развоју („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 1/95, 24/2004, 10/09 и 2/2012); да 
није осуђиван за кривична дела из чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да под-
несе оверену фотокопију следећих важећих 
докумената: дипломе о стеченом образовању, 
уверења о држављанству, извода из матичне 
књиге рођених, уверења о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (подноси се пре закључивања уго-
вора о раду). Уверење о подацима из казнене 
евиденције који се воде у МУП-у Републике 
Србије прибавља школа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима подносе се на адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс“ или достављају 
лично секретару школе.

предшКолсКа установа 
„БошКо БуХа“
11000 Београд
Прерадовићева 2а

Дефектолог
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање 
на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије); високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
дефектолог, смер олигофренолог или сомато-
пед; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, без обзира на радно 

искуство, посебна здравствена и психофизич-
ка способност за рад са децом предшколског 
узраста; уверење о здравственој способности; 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућој стручној спреми 
или уверења о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија), уве-
рење о држављанству (фотокопија). Уверење 
да кандидат није осуђиван установа приба-
вља службеним путем. Непотпуне, неуредне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса, на адресу 
установе.

универзитет у Београду 
теХнолошКо 
МеталуршКи фаКултет
11000 Београд, Карнегијева 4

Ванредни или редовни професор 
за ужу научну област Техничка 
физика и физичка електроника

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен 
електротехнички факултет, доктор електро-
техничких наука. Кандидати треба да испуња-
вају услове предвиђене Законом о високом 
образовању и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака ТМФ-а. Пријаве са 
прилозима (опширна биографија са освртом 
на стручни рад, докази о испуњености услова 
и школској спреми, списак научних радова са 
радовима), подносе се Секретаријату Факулте-
та у Београду, Архива Факултета, Карнегијева 
4. Одлука о избору биће донета у року од 6 
месеци од дана истека за подношење пријаве 
на конкурс.

поништеЊе КонКурса 
универзитет у Београду 
теХнолошКо 
МеталуршКи фаКултет
11120 Београд, Карнегијева 4

Конкурс објављен 18.07.2012. године у 
публикацији „Послови“, за радно место: 
асистент за ужу научну област Математи-
ка, на одређено време, период од 3 годи-
не, поништава се у целости.

прва еКоноМсКа шКола
11000 Београд, Цетињска 5-7
тел. 011/3373-490, 064/2765-403

Економска група предмета
са 90% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

Економска група предмета
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

Енглески језик
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

Грађанско васпитање
са 95% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

Послови административног 
радника
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да поред општих 
услова прописаних Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама за 
подручје рада економија, право и администра-
ција, испуњавају и посебне услове прописане 
чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Потребно је приложи-
ти: пријаву на конкурс са наведениом тачном 
адресом становања; кратку биографију са рад-
ним искуством; оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; оверену фотокопију 
уверења о држављанству; оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; овере-
ну фотокопију лиценце, уколико је поседују. 
Пријаве се достављају на адресу школе, искљу-
чиво у затвореној коверти, са назнаком за које 
радно место се конкурише. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „илија БирЧанин“
Земун, Земун Поље
Браће Крњешевац 2
тел. 011/3753-813

Наставник информатике и 
рачунарства
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Наставник енглеског језика
на одређено време до потвратка 
запосленог са боловања преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. одговарајуће образовање према 
Правилнику о врсти и степену стручне спре-
ме за рад наставника и стручних сарадника у 
основној школи и Закону о основама система 
образовања и васпитања - чл. 8; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом; 3. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела за која је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 6 
месеци или да није правоснажном пресудом 
осуђен за кривична дела утврђена законом; 4. 
држављанство РС. Услови наведени под тач. 
2 доказују се пре доношења одлуке о избору 
кандидата, а под тач. 3 доказују се приликом 
пријема у радни однос. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: молбу са крат-
ким биографским подацима; оверено уверење 
о држављанству-не старије од 6 месеци; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу, 
уколико је кандидат исти положио; копију рад-
не књижице као доказ о искуству у просвети, 
уколико га кандидат има. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Молбе са 
потребном документацијом подносе се на адре-
су школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Наука и образовање
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универзитет у Београду 
фаКултет за 
специјалну едуКацију 
и реХаБилитацију
11000 Београд
Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Поремећаји 
говора
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факул-
тет за специјалну едукацију и рехабилитацију; 
просечна оцена најмање 08,00; студент одгова-
рајућих докторских студија који показује сми-
сао за наставни рад, као и да кандидат испуња-
ва услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и 
услове предвиђене Статутом Факултета. Доку-
мента која је потребно доставити: пријава на 
конкурс, биографија, библиографија, оверене 
копије диплома, извод из матичне књиге рође-
них, држављанство и потврда надлежног орга-
на да кандидат није под истрагом. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве на конкурс са свим прилози-
ма подносе се на наведену адресу Факултета.

XIII БеоградсКа гиМназија
11000 Београд, Љешка 47
тел. 011/3555-151

Наставник енглеског језика
за 18 часова наставе

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом, и 
ако има: 1. одговарајуће образовање; 2. пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
4. држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву на конкурс доставити следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци. Доказ под тач. 2 доста-
вља се пре закључења уговора о раду, а доказ 
под тач. 3 прибавља школа. Пријаве и одгова-
рајуће доказе доставити на адресу Гимназије, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

шКола за Бродарство, 
БродоградЊу и 
ХидроградЊу
11000 Београд, Милоша Поцерца 2
тел. 011/2644-396

Наставник поморске навигације, 
маневрисања бродом и правила 
за избегавање судара на мору, 
сигнализације и поморске 
комуникације, бродске 
администрације

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци: речни и поморски саобраћај, воде-
ни саобраћај, водени саобраћај и транспорт. 
Лице мора да има и једно од овлашћења сте-
чено према Правилнику о овлашћењима и 
оспособљености чланова посаде поморских 
бродова СРЈ и условима за њихово стицање 
са програмом за полагање испита за стицање, 
односно обнављање овлашћења о оспособље-
ности („Сл. лист СРЈ“, бр. 67/1999), са изменама 
и допунама („Сл. лист СРЈ“, бр. 71/2000)-капе-
тан дуге пловидбе са овлашћењима заповедни-
ка брода од 3000 ВТ или већег (STCW II/2 тач. 
1-2); први официр палубе на броду од 3000 
ВТ или већег (STCW II/2 тач. 1-1). Уз пријаву 
на конкурс поднети: оверену копију дипломе; 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту (ако поседују); оверену копију уверења 
о положеном испиту: за капетана дуге пловид-
бе, односно за првог официра палубе на бро-
ду; уврење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; здравствено 
уверење.

Наставник немачког језика
са 55% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност. Уз 
пријаву на конкурс поднети: оверену копију 
дипломе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије; 
здравствено уверење.

Чистачица

УСЛОВИ: основна школа. Уз пријаву на конкурс 
поднети: оверену копију сведочанства о завр-
шеној основној школи; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије; лекарско уверење.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве доста-
вити на наведену адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“.

ош „1300 Каплара“
11000 Београд, Панчина 1
тел/факс: 011/2411-519

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Стручни сарадник-педагог
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Наставник енглеског језика
са 95% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање, држа-
вљанство Републике Србије и други услови 
прописани Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службеник гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11), Законом о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012) и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „1300 капла-
ра“. Пријаве за заснивање радног односа, са 
одговарајућом документацијом којом се дока-
зује испуњавање услова за вршење послова на 
оглашеном радном месту, упућују се на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремено упуће-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

бор

поништеЊе КонКурса 
ош „ХајдуК веЉКо“
19329 Корбово, Маршала Тита 11
тел. 019/84-322

Конкурс објављен 03.10.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се у 
целости.

теХниЧКи фаКултет Бор
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник у 
звању доцента за ужу научну 
област Екстрактивна металургија 
и металуршко инжењерство
на одређено време, изборни период од 
5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника на 
Универзитету у Београду, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII 
степен стручне спреме, докторат техничких 
наука из научне области Металургија, са завр-
шеним техничким факултетом металуршког 
смера. Остали услови утврђени су одредбом 
чл. 64 Закона о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/2005) и чл. 99 и 100 Статута 
Техничког факултета у Бору, као и Правилни-
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ком о стицању звања и заснивању радног одно-
са универзитетских наставника на Универзите-
ту у Београду. Уз пријаву на конкурс неопходно 
је доставити доказе о испуњености услова кон-
курса (биографија, списак радова, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног органа о непостојању сме-
тње из чл. 62 став 4 Закона о високом образо-
вању - казнена евиденција МУП-а), документа 
у оригиналу или у овереном препису и не ста-
рија од шест месеци. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
на конкурс, са доказима о испуњавању услова, 
достављају се на горенаведену адресу. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ош „ХајдуК веЉКо“
19329 Корбово, Маршала Тита 11
тел. 019/84-322

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чл. 59 
став 2 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/2011); одговарајуће високо обра-
зовање из чл. 8 став 2 наведеног Закона за 
наставника врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога; лиценца за наставни-
ка, педагога или психолога; завршена обука 
и положен испит за директора установе; нај-
мање пет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити: оверене 
фотокопије дипломе и уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
потврду о радном стажу у области образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месе-
ци). Уверење да кандидат није осуђиван и да 
није под истрагом (не старије од шест месеци), 
прибавља установа по службеној дужности. 
У пријави кандидата треба да буду садржани 
биографски подаци и преглед кретања у служ-
би. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана.

шКола за основно 
МузиЧКо оБразоваЊе 
„ранКо КривиЋ“
19250 Мајданпек, Пролетерска бб
тел. 030/581-435, 588-435

Професор клавира
3 извршиоца

Професор хармонике
2 извршиоца

Професор гитаре
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме траженог 
занимања, предвиђен Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; да кандидат 
испуњава услове прописане у члану 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на оглас поднети: оверену копију 
или препис дипломе и уверење о држављан-
ству РС. Оглас је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве слати на горенаведену адресу.

предшКолсКа установа 
„Марија МунЋан“
19250 Мајданпек, Николе Тесле 5
тел. 030/581-284

Вешерка
за рад у Доњем Милановцу

УСЛОВИ: уз основну документацију, пријава 
треба да садржи и кратку биографију.

Васпитач-приправник
за рад у Доњем Милановцу, на 
одређено време до повратка запосленог 
са обављања функције, а најдуже до 
18.04.2015. године

Васпитач-приправник
за рад у Мајданпеку, на одређено време 
ради замене запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва васпитача може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: да има одго-
варајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или основ-
не академске студије) у трајању од три годи-
не или на студијама другог степена (дипломс-
ке академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије)-васпитач, у складу са законом; 
послове васпитача за рад са децом узраста од 
две до три године може да обавља лице које 
има одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије), на којима 
је оспособљено за рад са децом јасленог узра-
ста-васпитач.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 

пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању. Пријаве 
послати на горенаведену адресу.

МашинсКо 
елеКтротеХниЧКа 
шКола Бор
19210 Бор, Зелени булевар 24

Наставник француског језика
са 33,33% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за француски 
језик и књижевност.

Наставник електро групе 
предмета
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. 
инжењер електротехнике, сви смерови осим 
енергетског.

Наставник практичне наставе 
саобраћајне групе предмета
са 30,76% радног времена

УСЛОВИ: VII и VI степен стручне спреме, 
дипл. саобраћајни инжењер, односно дипл. 
инжењер саобраћаја, одсеци друмски и град-
ски саобраћај или друмски и градски саобраћај 
и транспорт; дипл. инжењер машинства, смер 
мотори и моторна возила; наставник практи-
чне наставе саобраћајне струке; саобраћајни 
инжењер, односно инжењер саобраћаја-одсе-
ци или одељење друмски и градски саобраћај 
или друмски и градски саобраћај и транспорт. 
Лице из става 1 ове подтачке мора да има и 
положен специјалистички испит за возача 
моторних возила-инструктора.

ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног 
односа у школи прописани су чл. 120, 130 и 
132 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Посебни услови конкурса утврђе-
ни су одредбама Правилника о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника 
у настави у стручним школама. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, уверење о држа-
вљанству (оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених, краћу био-
графију, за радно место наставника практичне 
наставе саобраћајне групе предмета: потребно 
уверење о положеном специјалистичком испи-
ту за возача моторних возила-инструктора. 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о 
психичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. 
Право учешћа на конкурсу има кандидат који 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, о чему ће школа прибавити доказе по 
службеној дужности од СУП-а, за изабраног 
кандидата. Доказ о психофизичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља се пре закључивања уговора о 
раду, а проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима вршиће Национална 
служба за запошљавање. Пријаве на конкурс 
слати на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Одлука о избору кандидата по конкурсу биће 
донета у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената

Наука и образовање
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чАчАК

деЧји вртиЋ 
„наша радост“
32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

Секретар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани правник-мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године.

Помоћни кувар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа.

ОСТАЛО: Осим општих услова и услова у 
погледу стручне спреме, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене зако-
ном: да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад у образовној установи 
(за радно место помоћног кувара неопходна је 
само здравствена способност); да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс, кандидати су дужни да доставе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду дужан је да достави 
лекарско уверење о здравственој способности. 
Уверење о неосуђиваности прибавља устано-
ва. Фотокопије докумената морају бити овере-
не, документација не старија од шест месеци. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова сла-
ти на адресу установе, са назнаком: „Конкурс 
за секретара“ и „Конкурс за помоћног кувара“. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

МедицинсКа шКола 
ЧаЧаК
32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 8
тел. 032/347-775

Професор српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
српског језика и књижевности. Општи услови 
за заснивање радног односа у школи прописа-
ни су у чл. 120 и 130 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/2011), а посебни услови 
утврђени су одредбама Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и сарадника у настави у стручним школама 
(„Службени гланик РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
4/2003, 3/94, 7/96, 3/97, 14/97, 7/98, 3/99, 5/01, 
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 14/04, 5/05, 6/05, 11/05, 
2/07, 4/07, 10/07, 7/08 и 11/08). Уз пријаву на 
конкурс доставити: краћу биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова слати на адресу школе. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на број телефо-
на: 032/347-775.

теХниЧКа шКола 
„јован жујовиЋ“
32300 Горњи Милановац
Вука Караџића 3
тел. 032/710-597

Наставник стручних предмета 
у подручју рада машинство и 
обрада метала

Наставник стручних предмета 
у подручју рада машинство и 
обрада метала
на одређено време до повратка 
привремено одсутног запосленог

Наставник стручних предмета 
у подручју рада машинство и 
обрада метала
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за 60% радног времена

Наставник стручних предмета у 
подручју рада електротехника
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одгова-
рајућег занимања.

Помоћни радник-хигијеничар
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа.

ОСТАЛО: висока стручна спрема одговарајућег 
занимања предвиђена Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама 
за наставнике и основна школа за радно место: 
помоћни радник-хигијеничар. Осим услова у 
погледу стручне спреме, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву на оглас доставити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење о здравственој 
способности доставља изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа; уверење о неосуђи-
ваности прибавља школа. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова слати на адресу школе. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

гњИлАне

МузиЧКа шКола 
„стеван ХристиЋ“
38250 Гњилане, Станишор бб

Наставник клавира
15 извршилаца

Наставник клавира
са 25% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар-пијаниста.

Наставник виолине

Наставник виолине
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар-виолиниста.

Наставник флауте

Наставник флауте
са 75% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар-флаутиста.

Наставник гитаре
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар-гитариста.

Наставник трубе
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар-трубач.

Наставник удараљки
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар-перкусионис-
та.

Наставник солфеђа
са 55% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог, дип-
ломирани професор солфеђа и музичке култу-
ре.

Наставник теорије музике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог, дип-
ломирани професор солфеђа и музичке кул-
туре, дипломирани композитор, дипломирани 
диригент, дипломирани етномузиколог, дипло-
мирани музиколог.

Наставник корепетиције-
корепетитор

Наставник корепетиције-
корепетитор
са 85% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар-пијаниста.

Наставник хора
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог, дип-
ломирани професор солфеђа и музичке култу-
ре, дипломирани диригент.

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт

Наука и образовање
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Наставник хармонике

Наставник хармонике
са 85% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар-акордеониста.

Наставник упоредног клавира
са 30% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста или музички педагог; дипломира-
ни музичар-пијаниста; дипломирани музичар-
оргуљаш; дипломирани музичар-чембалиста.

Наставник оркестра
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани диригент; дипломитани 
музичар (сва извођачка усмерења).

Наставник стручних предмета у 
СМШ

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
композитор, музиколог, етномузиколог, дири-
гент, музички педагог; дипломирани компо-
зитор; дипломирани музиколог; дипломирани 
етномузиколог; дипломирани музички педагог; 
дипломирани музичар-педагог; професор сол-
феђа и музичке културе; професор музичке 
културе; дипломирани диригент.

Наставник стручних предмета у 
СМШ
са 60% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
композитор, музиколог, етномузиколог, дири-
гент, музички педагог; дипломирани компо-
зитор; дипломирани музиколог; дипломирани 
етномузиколог; дипломирани музички педагог; 
дипломирани музичар-педагог; професор сол-
феђа и музичке културе; професор музичке 
културе; дипломирани диригент, дипломирани 
инжењер електротехнике, одсек електротех-
нике и телекомуникација; дипломирани сни-
матељ звука, смер за снимање и обраду звука.

Наставник изборних предмета
са 20% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог, дипло-
мирани професор солфеђа и музичке културе.

Нототекар/сарадник на 
одржавању студијске технике
са 25% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани композитор; дипломи-
рани музиколог; дипломирани сниматељ звука, 
смер за снимање и обраду звука.

Библиотекар
са 25% радног времена

УСЛОВИ: професор језика и књижевности, 
односно књижевности и језика, смер за биб-
лиотекарство; дипломирани библиотекар-
информатичар; професор, односно дипломи-
рани филолог за општу књижевност и теорију 
књижевности; лице које испуњава услове за 
наставника стручне школе, односно стручног 
сарадника-школског педагога или школског 
психолога; професор, односно дипломирани 
филолог за стране језике и књижевност.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља: ове-

рен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
одговарајућој стручној спреми; уверење о 
држављанству РС, лекарско уверење, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(школа ће тражити службеним путем). Прија-
ву слати на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе, на бројеве телефона: 064/8332-
727, 064/8332-729.

ош „доситеј оБрадовиЋ“
Партеш-Гњилане

Наставник енглеског језика
за 32 часа недељне норме

Наставник основа рачунарства и 
информатике
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за 8 часова недељне норме

Наставник српског језика
за 8 часова недељне норме

Наставник руског језика
за 2 часа недељне норме

Наставник математике
за 8 часова недељне норме

Наставник физике
за 8 часова недељне норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: висока стручна спрема-VII 
степен стручне спреме, завршен одговарајући 
факултет, положен стручни испит-лиценца за 
рад наставника. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе следећу документацију: 
доказ о стручној спреми (оригинал, препис или 
оверена фотокопија), оверену копију уверења 
о лиценци за рад наставника, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ да нису осуђивани правоснажном пресу-
дом за кривична дела, доказ да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Комплетну 
документацију послати на адресу школе.

ош „Младен поповиЋ“
38266 Пасјане
тел. 0280/74-005, 74-431

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани професор разредне наставе.

Професор ликовне културе
са 6 часова или 37,5% недељне норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани професор ликовне културе.

Професор музичке културе
са 2 часа или 12,5% недељне норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани професор музичке културе.

Професор физичког васпитања
са 2 часа или 12,5% недељне норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани професор физичког васпитања.

Професор грађанског васпитања
са 3 часа или 18,75% недељне норме, 
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дип-
ломирани професор историје, дипломирани 
професор географије, дипломирани професор 
историје и географије.

Библиотекар
са 82,5% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани библиотекар.

ОСТАЛО: У радни однос у школи може да буде 
примљено лице под условима прописаним 
законом, и ако има: одговарајуће образовање; 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система обрзовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву са 
биографијом кандидат треба да достави: доказ 
о стручној спреми (оверена фотокопија дипло-
ме), извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија), уверење о држављанству (овере-
на фотокопија), лекарско уверење (пре закљу-
чења уговора о раду), уверење да није осуђи-
ван и да се против њега не води кривични 
поступак. У току поступка одлучивања о избору 
кандидата, вршиће се провера психофизичких 
способности кандидата, од стране Националне 
службе за запошљавање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Комплетну 
документацију доставити лично или на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на бројеве тел. 0280/74-005, 74-431.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање
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основна шКола 
„петар петровиЋ Његош“
Горње Кусце
38250 Гњилане

Наставник српског језика
за 9 часова недељне норме, са непуним 
радним временом, на одређено време

Наставник математике
за 16 часова недељне норме

Наставник руског језика
за 16 часова недељне норме

Наставник енглеског језика
за 30 часова недељне норме
2 извршиоца - један извршилац на 
одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и један на 
неодређено време

Наставник физике
за 8 часова недељне норме, са непуним 
радним временом

Наставник биологије
за 4 часа недељне норме, са непуним 
радним временом, на одређено време

УСЛОВИ: Послове наставника могу да обављају 
лица која испуњавају услове прописане чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву доставити: држављан-
ство Републике Србије; диплому о стручној 
спреми (оверен препис или фотокопију); уве-
рење о неосуђиваности за одређена кривична 
дела; извод из матичне књиге рођених; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремена и непотпу-
на документација неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе.

јАгодИнА

теХниЧКа шКола
35213 Деспотовац, Рудничка 1
тел. 035/611-105

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског боловања

Професор економске групе 
предмета

Професор електро групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011) и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Сл. гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2008). Уз пријаву кандидат доставља: 
доказ да има одговарајуће образовање, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству Републике Србије. Лекарско уверење 
доставља се пре закључења уговора о раду - 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима. Доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 

кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, прибавља се по службеној дужности. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Уколико кандидат подноси копије наведених 
докумената, исте морају бити оверене. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Пријаве са оригиналним 
документима или овереним фотокопијама дос-
тавити на наведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ош „горан остојиЋ“
35000 Јагодина, Зеленгора бб
тел. 035/223-214

Професор биологије
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

Професор математике
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Професор енглеског језика
са 80% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: услови у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника о основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву доставити: оверен пре-
пис дипломе или уверење о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству-не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење са утврђеним психичким, 
физичким и здравственим способностима за 
рад са ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Уверење 
да кандидат није осуђиван школа прибавља по 
службеној дужности. Кандидат је обавезан да 
поседује психофизичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. У поступку 
одлучивања о избору наставника, васпитача и 
стручног сарадника директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности. Проверу психо-
физичких способности за рад са децом и уче-
ницима врши Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и на број телефо-
на: 035/223-214.

КИКИнд А

сенЋансКа гиМназија
24400 Сента, Главни трг 12

Наставник историје
са 15% радног ангажовања, на српском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одго-
варајуће образовање у наведеном занимању; 
кандидат треба да има психофизичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство РС; знање 
мађарског језика. Кандидат уз пријаву треба 
да поднесе: уверење о стеченом образовању 
и уверење да је држављанин РС. За изабра-
ног кандидата установа ће прибавити уверење 
о некажњавању, а уверење о здравственој 
способности приложиће кандидат који буде 
изабран по расписаном конкурсу, а пре пот-
писивања уговора о раду. Пријаву са потреб-
ном документацијом доставити препорученом 
поштом на горенаведену адресу школе. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

поништеЊе огласа 
сенЋансКа гиМназија
24400 Сента, Главни трг 12

Оглас објављен 14.11.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за 
радно место: наставник историје, са 25% 
радног ангажовања, на српском и мађар-
ском наставном језику.

ош „вуК КараЏиЋ“
23300 Кикинда
Генерала Драпшина 3

Наставник хемије
са 40% радног времена (16 сати рада 
недељно, односно 8 школских часова 
недељно), на одређено време до 
повратка одсутног радника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо 
образовање једне од наведених струка: дип-
ломирани хемичар, професор хемије, профе-
сор хемије и физике, професор хемије и био-
логије, дипломирани хемичар опште хемије, 
дипломирани хемичар за истраживање и раз-
вој, дипломирани физикохемичар, дипломира-
ни хемичар, смер хемијско инжењерство, про-
фесор биологије и хемије, професор физике и 
хемије за основну школу, дипломирани про-
фесор биологије и хемије, дипломирани хеми-
чар - професор хемије, дипломирани професор 
хемије - мастер, професор физике - хемије, 
професор географије - хемије, професор био-
логије - хемије, дипломирани професор физике 
- хемије, мастер, дипломирани професор био-
логије - хемије, мастер, дипломирани педагог 
за физику и хемију, дипломирани физичар - 
професор физике и хемије за основну школу - 
мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер 
професор хемије, мастер хемичар, мастер про-
фесор физике и хемије, мастер професор био-
логије и хемије.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АдРЕсА:

Наука и образовање
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Спремачица

УСЛОВИ: завршено основно образовање.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање; да канди-
дат има физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (уверење се доста-
вља пре закључења уговора о раду); да има 
држављанство РС; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (доказ прибавља 
установа). Пријаву са потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу шко-
ле, са назнаком: „За оглашено радно место“.

гиМназија
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 11

Професор физике
на мађарском наставном језику, за 8 
часова (40% норме)

Професор математике
на мађарском наставном језику, за 8 
часова (44,44% норме)

Професор психологије и школски 
психолог
на мађарском и српском наставном 
језику, за 4 часа (20% норме) и плус 
50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање прописано Правилником 
Министарства просвете (доказ о стручној спре-
ми-оверен препис или фотокопија дипломе о 
стеченом образовању); оверен препис/фото-
копија уверења о држављанству РС; лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; уверење о некажњавању, односно да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела за која је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца; 
кандидат треба да има доказ о знању језика 
на коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

КосовсКА мИТровИцА

ош „вуК КараЏиЋ“
38208 Лепина

Наставник математике
за 16 часова

Наставник изборног предмета Од 
играчке до рачунара
за 8 часова, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

Секретар
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
Законом о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне спре-

ме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; држављанство 
РС; неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Уз пријаву подне-
ти: доказ о држављанству РС (уверење о држа-
вљанству и извод из матичне књиге рођених 
или оверену фотокопију) и оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању. Пријаве слати на адресу школе.

ош „вуК КараЏиЋ“
38217 Сочаница
Косовско-метохијских бригада 1
тел. 028/86-283
е-mail: оsvukkaradzicsocanica@hotmail.com

Радник на одржавању хигијене
за рад у издвојеном одељењу у Горњој 
Сочаници

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандида-
ти треба да испуњавају услове прописане чл. 
120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву доставити: 
сведочанство о завршеној основној школи, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених (документа не старија од 6 месеци). 
Доказ о испуњености услова у погледу опште 
здравствене способности кандидат доставља 
по коначности одлуке о избору, а пре закљу-
чивања уговора о раду. Школа прибавља доказ 
прописан чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, по служ-
беној дужности. Пријаве доставити на горена-
ведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања.

деЧији вртиЋ 
„весело детиЊство“
38219 Лешак, Срђана Бојовића бб
тел. 028/88-011

Књижничар
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
економска школа, са или без радног искуства.

Вешерка

УСЛОВИ: средња стручна спрема, са или без 
радног искуства.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат 
мора да испуњава и опште услове за засни-
вање радног односа прописане чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11): 
диплома, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење. 
Доказ о испуњености услова у погледу опште 
здравствене способности кандидат ће дос-
тавити по коначности одлуке о избору, а пре 
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван прибавља установа. Фотокопије 
морају бити оверене код надлежног органа. 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања, на горенаведену адресу. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у обзир.

КрАг УјевАц

еКоноМсКо-угоститеЉсКа 
шКола „слоБодан МиниЋ“
34300 Аранђеловац
Јосифа Панчића 3
тел. 034/6713-393

Наставник економске групе 
предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани економиста; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидат мора да поднесе следећу 
документацију: оверену фотокопију-препис 
дипломе/уверења; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту/лицен-
ци, ако је кандидат поседује; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије; уверење о неосуђиваности; 
лекарско уверење (после одлуке о избору кан-
дидата). Пре доношења одлуке о избору, кан-
дидати који уђу у ужи избор проћи ће проверу 
психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандарди-
зованих поступака. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће бити разматране. Додатне 
информације могу се добити у секретаријату 
школе или на број телефона: 034/6713-393, 
до 12,00 часова, радним данима. Пријаве на 
конкурс слати поштом на горенаведену адресу 
школе или доставити лично.

еКоноМсКа шКола
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 6
тел. 034/304-085, 332-428

Наставник економске групе 
предмета
за 50% радног времена

Наставник правне групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; врста стручне спре-
ме према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама. Уз пријаву на 
конкурс доставити: кратку радну биографију; 
уверење о држављанству Републике Србије-
не старије од 6 месеци; оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом образовању. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду, а доказ из става 1 
тачка 3 члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља установа 
по службеној дужности. Пријаве слати на горе-
наведену адресу школе.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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филолошКо 
уМетниЧКи фаКултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Дигитална 
уметност
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени 
су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08 
и 44/2010), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу (бр. 138 од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.rs), 
Статутом Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. годи-
не (www.filum.kg.аc.rs), Одлуком о изменама 
и допунама Статута бр. 01-535 од 06.03.2012. 
године, Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005 и 61/2005), Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Унивезитета у Крагујевцу, од 
04.05.2009. године и другим актима Факултета 
и Универзитета у Крагујевцу. Документа која 
је потребно доставити: пријава на конкурс; 
биографија и стручна биографија (на CD-у и 
у штампаној форми); оверена копија дипло-
ме; оверена копија извода из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (оригинал); 
потврда надлежног органа (полицијске управе) 
да кандидат није осуђиван; мишљење студена-
та формирано на основу анкете (за кандидате 
који имају педагошко искуство у звању доцен-
та, у високошколској установи); за кандидате 
који се први пут бирају у звање доцента пред-
виђено је приступно предавање. Фотокопије 
докумената морају бити оверене и не старије 
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и документација кандидата који 
не испуњавају услове конкурса, неће се узима-
ти у разматрање. Сва документација и ориги-
нални радови достављају се Служби за опште и 
правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге кра-
гујевачке гимназије или поштом. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

поништеЊе дела огласа 
установа за децу 
предшКолсКог узраста 
„наша Младост“
34220 Лапово, Михајла Пупина 2
тел. 034/850-095

Оглас објављен 10.10.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за 
радно место: домар. У осталом делу оглас 
је непромењен.

КрАљево

ош „рашКа“
36350 Рашка, Омладински центар 3
тел. 036/736-026

Професор техничког и 
информатичког образовања
са 90% радног времена

УСЛОВИ: образовање стечено на студијама 
другог степена у складу са Законом о висо-
ком образовању или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање; да 
кандидати нису осуђивани или под истрагом 
због кривичног дела које их чини неподобним 
за рад у школи. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе и уверење о држављан-
ству. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

МузиЧКа шКола 
„стеван МоКраЊац“
36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел. 036/321-872

Професор хармонике
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Професор виоле
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Професор камерне музике
за 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11) и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гла-
сник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011). У 
поступку одлучивања о избору наставника, 
васпитача и стручног сарадника врши се про-
вера психофизичких способности за рад са уче-
ницима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Кандидат треба да је држављанин 
РС, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(прибавља школа). Пријаве са биографијом, 
доказом о држављанству Републике Србије и 
доказом о одговарајућем образовању, предају 
се лично или на адресу школе, са назнаком: 
„За оглас“. Уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ош „свети сава“
36103 Рибница, Змај Јовина 1
тел. 036/379-400

Наставник физичког васпитања
за 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање сходно члану 8 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) 
и Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Уз 
пријаву на конкурс поднети следећу докумен-
тацију: диплому о стеченом образовању; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држа-
вљанству Републике Србије. Документа којима 
се доказује испуњеност услова конкурса морају 
бити оригинали или оверене фотокопије, не 
старије од 6 месеци. Пријаве слати на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције могу се добити на број телефона: 036/379-
400.

шКола за основно и 
средЊе оБразоваЊе 
„иво лола риБар“
36000 Краљево, Доситејева 5/4
тел. 036/315-242
е-mail: ilribar_kv@open.telekom.rs

Професор основа друштвених 
дисциплина
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
географије, професор историје, да кандидат 
испуњава услове из члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања.

Професор музике
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, профе-
сор музичког васпитања, академски музичар, 
дипломирани музичар, да кандидат испуњава 
услове из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Наставници поред стручне спреме 
морају поседовати и стручну дефектолош-
ку оспособљеност. Кандидати су дужни да уз 
пријаву на оглас доставе: доказ о одговарајућој 
стручној спреми; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
да се против њих не води кривични поступак. 
Пријаве на оглас доставити на адресу школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања. Контакт 
телефони: 036/315-242, 329-090. За сва оба-
вештења обратити се директору школе Марија-
ни Минић. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Наука и образовање
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универзитет у Крагујевцу  
фаКултет за 
Хотелијерство и туризаМ  
у врЊаЧКој БаЊи
36210 Врњачка Бања
Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Асистент за ужу научну област 
Општа економија

Асистент за ужу научну област 
Менаџмент и пословање

УСЛОВИ: студент докторских студија из обла-
сти економије или туризма који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање осам.

Асистент за ужу научну област 
Спорт и екологија

УСЛОВИ: студент докторских студија из одгова-
рајуће научне области који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам.

Сарадник (сарадник у настави или 
асистент) за ужу научну област 
Информатика

УСЛОВИ: За сарадника у настави: студент 
мастер академских студија из области инфор-
матичких наука који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам или за асистента: студент доктор-
ских студија из области информатичких наука 
који је претходне нивое студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање осам.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
опште и посебне услове предвиђене чл. 71 и 
72 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Универзите-
та у Крагујевцу (пречишћен текст-број 138 од 
25.01.2011. год. и бр. 1529/5 од 08.11.2011. 
год.), Статутом Факултета за хотелијерство и 
туризам у Врњачкој Бањи (784 од 07.06.2011. 
год. и 444 од 06.09.2012.), Правилником о 
начину и поступку избора у звање и засни-
вање радног односа сарадника на Факултету 
за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 
(724 од 27.11.2012.), у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата, као 
и опште услове за заснивање радног односа 
утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05 и 54/09). Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, оверену копију дипло-
ме, уверење о положеним испитима, уверење 
о држављанству, доказе о испуњавању општих 
предуслова у погледу неосуђиваности утврђе-
них чланом 62 став 4 Закона о високом обра-
зовању и чланом 125е Статута Универзитета у 
Крагујевцу. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

КрУшевАц

основна шКола 
„живадин апостоловиЋ“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

1. Наставник биологије
за 25% радног времена, са завршеном 
обуком за Функционално основно 
образовање одраслих, на одређено 
време до повратка запослене са 
руководеће функције

2. Наставник предмета: Чувари 
природе
за 15% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
руководеће функције

УСЛОВИ: Поред услова прописаних Законом 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидати треба да испуњавају и услове пред-
виђене Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи - за радно место под бр. 1, односно 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи 
- за радно место под бр. 2. Уз пријаву доста-
вити оригинале или оверене преписе: дипломе 
о потребној стручној спреми; уверења о држа-
вљанству; извода из матичне књиге рођених; 
сертификата о завршеној обуци за радно место 
наставника биологије. Лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Уверење о неосуђиваности при-
бавља школа. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Одлука о избору кандидата биће доне-
та у законском року.

ош „драгоМир МарКовиЋ“
37000 Крушевац, Луке Ивановића 3
тел. 037/446-890

Професор енглеског језика
за 50% радног времена, за рад у 
подручним одељењима у Великој 
Ломници и Трмчару

УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи и Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-
васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012); да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да је државља-
нин Републике Србије. Кандидат је дужан да уз 
пријаву достави документацију којом доказује 
да испуњава услове конкурса, осим уверења о 
психичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима, које подноси 
пре закључења уговора о раду. Пријаве слати 
на наведену адресу.

ош „ЉуБивоје БајиЋ“
37244 Медвеђа
тел. 037/723-415

Професор српског језика
са 72% радног времена

УСЛОВИ: сходно чл. 8 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 3 ст. 1 тачка 
1а Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012); 
да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике 
Србије. Као докази се подносе: оверен препис 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
извод из матичне књиге венчаних (за особе 
које су мењале презиме), уверење о држа-
вљанству, уверење о неосуђиваности и лекар-
ско уверење (приликом закључивања уговора 
о раду). Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на проверу психофизичких способно-
сти у Националну службу за запошљавање у 
Крушевцу. Пријаве са биографијом (обавезно 
написати контакт телефон) подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Одлука ће бити донета у законском 
року.

предшКолсКа установа 
„паХуЉице“
37220 Брус, Јосифа Панчића бб
тел. 037/826-527

Васпитач предшколског 
васпитања и образовања
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, васпитач 
предшколског васпитања и образовања, пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом (доказ се подноси пре закључи-
вања уговора о раду), да лице није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља установа), да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву кандидати 
су дужни да поред биографије приложе сле-
дећу документацију: оверену копију дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа.

ош „МирКо тоМиЋ“
37266 Обреж, Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање - Правилник о 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; држављанство 
Републике Србије; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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зовања и васпитања. Уз пријаву са школско-
образовном и радном биографијом доставити: 
оверену фотокопију-препис дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених. Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључивања уговора 
о раду. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњености предвиђених услова достави-
ти у року од 8 дана, на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 037/790-120.

лесКовАц

основна шКола 
„Милутин сМиЉКовиЋ“
16207 Винарце

Наставник техничког образовања
са 40% радног времена

Наставник техничког образовања
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме из члана 
3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012). Кандидати су дужни да уз пријаву 
доставе: оверену фотокопију дипломе; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држа-
вљанству; уверење да нису осуђивани (МУП); 
уверење да се против њих не води истрага и да 
није подигнута оптужница (од суда); лекарско 
уверење. Уверења не могу бити старија од 6 
месеци. Пријаве слати на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ош „ђура јаКшиЋ“
16231 Турековац

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 
8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11), односно високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. 
године или високо образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године и одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/2012).

Наставник грађанског васпитања
са 35% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 
8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11), односно високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. 
године или високо образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, у 
складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-
васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012).

Помоћни радник-хигијеничар

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије. Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: оригинал или оверену фото-
копију дипломе; оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци, осим уколико се ради о 
новом обрасцу); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци). Школа прибавља доказ да кандидат 
није осуђиван и доказ да је кандидат психофи-
зички способан за рад са ученицима (директор 
врши избор кандидата које у року од осам дана 
од дана истека рока за подношење пријава 
упућује на претходну проверу психофизичких 
способности коју врши Национална служба за 
запошљавање), за радна места наставника. 
Пре закључења уговора о раду изабрани кан-
дидат доставља лекарско уверење. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене, неразумљиве 
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ош „зенеЉ Хајдини“
Тупале
16240 Медвеђа
тел. 064/3394-331

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена (50% у Тупалу, 
20% у издвојеном одељењу у Ђулекару 
и 10% у Капиту)

Наставник француског језика
са 40% радног времена

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

Наставник српског језика
за рад у Тупалу - 70% радног времена, у 
издвојеном одељењу у Ђулекару - 15% 
и у Капиту - 15% радног времена

Наставник историје
са 35% радног времена

Наставник географије
са 35% радног времена

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник биологије
са 40% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

Наставник техничког образовања
са 40% радног времена

Наставник математике
са 80% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у истуреном одељењу у Капиту

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одгова-
рајућем занимању. Кандидати треба да имају 
држављанство Републике Србије; физичку, 
здравствену и психичку способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела прописа-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Настава 
се изводи на албанском језику. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству. Лекарско уверење доставља 
се пре закључивања уговора о раду. Уверење 
о неосуђиваности прибавља школа. Потврду/
доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад достављају кандидати за 
наставника српског језика. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. За ближе информације обратити 
се на број телефона: 064/3394-331.

ош „десанКа 
МаКсиМовиЋ“
16220 Грделица

Професор-наставник разредне 
наставе
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, 
професор-наставник разредне наставе, мастер 
учитељ, у складу са Правилником о степену и 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гла-
сник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012). Кан-
дидати треба да испуњавају услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

Професор-наставник грађанског 
васпитања (изборни предмет у 
другом циклусу)
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, профе-
сор, мастер у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Службени гласник-Просвет-
ни гласник РС“, бр. 11/2012). Кандидати треба 
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да испуњавају услове из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Контакт телефон: 
016/3426-057.

висоКа струКовна 
шКола за теКстил
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17

Сарадник у настави за ужу област 
Дизајн текстилних производа
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: завршен факултет примењених умет-
ности, смер дизајн текстила; да је кандидат сту-
дије првог степена завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање осам и најмање девет из 
групе предмета за коју се бира. Поред наведе-
них услова, кандидат треба да испуни и друге 
опште и посебне услове предвиђене Законом о 
високом образовању, Статутом школе, Правил-
ником о систематизацији радних места у школи 
и Правилником о избору у звање наставника 
и сарадника. Пријаве на конкурс са прилозима 
(биографија, диплома о одговарајућој струч-
ној спреми, уверење о постигнутом успеху, 
извод из матичне књиге рођених и уверење 
да није осуђиван), којима кандидат доказује 
да испуњава услове тражене у конкурсу, дос-
тавити у року од 15 дана од дана објављивања, 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

трговинсКо 
угоститеЉсКа шКола
16000 Лесковац, Дубочица бб

Наставник услуживања
на одређено време до повратка 
директора са функције

Наставник услуживања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши 
стручни радник технологије услуживања; 
виши угоститељ који је стекао и образовање за 
техничара услуживања; ресторатер; менаџер 
хотелијерства, смер ресторатерство; виши 
стручни радник комерцијалног угоститељства; 
виши стручни радник - организатор у угости-
тељству, одсек или смер услуживање; виши 
стручни радник у угоститељству, смер услужи-
вање; економиста за туризам и угоститељство 
са претходно стеченим средњим образовањем 
за занимање: техничар услуживања, угос-
титељски техничар или конобар; струковни 
менаџер ресторатерства из области менаџмен-
та и бизниса са претходно стеченим средњим 
образовањем за занимање: угоститељски тех-
ничар или конобар.

Наставник посластичарства
на одређено време до 20.07.2013. 
године

Наставник посластичарства
са 70% радног времена, на одређено 
време до 20.07.2013. године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши 
стручни радник технологије посластичарства; 

виши угоститељ који је стекао и средње обра-
зовање за посластичара или посластичарског 
техничара; гастролог који је стекао и средње 
образовање за посластичара или посластичар-
ског техничара; менаџер хотелијерства, смер 
посластичарство са пекарством; економиста 
за туризам и угоститељство са претходно сте-
ченим средњим образовањем за посластичара 
или посластичарског техничара.

Професор физичког васпитања
са 50% радног времена, на одређено 
време до правоснажног окончања 
судског спора

Професор физичког васпитања
са 30% радног времена, на одређено 
време до правоснажног окончања 
судског спора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
физичког васпитања; дипломирани педагог 
физичке културе; професор физичке културе; 
професор физичког васпитања, дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране; професор 
физичког васпитања - дипломирани организа-
тор спортске рекреације; професор физичког 
васпитања - дипломирани кинезитерапеут.

Наставник куварства са 
практичном наставом-практична 
настава
са 40% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, кувар - спе-
цијалиста; виши стручни радник - комерција-
лист угоститељства.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву на кон-
курс приложити: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству РС, извод из мати-
чне књиге рођених, лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад (подноси се приликом потписивања 
уговора о раду) и уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
У поступку одлучивања о избору наставника, 
директор ће у складу са чл. 130 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), извршити 
ужи избор кандидата које ће упутити на пре-
тходну проверу психофизичких способности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве слати на адресу шко-
ле.

поништеЊе огласа 
ош „јосиф КостиЋ“
16000 Лесковац

Оглас објављен 31.10.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за 
радно место: наставник физичког вас-
питања, на одређено време до повратка 
радника са функције.

ош „радоје доМановиЋ“
16201 Манојловце

Наставник физике
са 10% радног времена

Наставник физике
са 70% радног времена, на одређено 
време, најдуже до краја школске 
2012/2013. године, услед постављења 
запосленог на место помоћника 
директора

Наставник грађанског васпитања
са 15% радног времена

Наставник ликовне културе
са 20% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време услед именовања 
запосленог на функцију, до повратка са 
функције

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

Наставник енглеског језика
са 88,9% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са одсуства 
због неге детета

Наставник музичке културе
са 60% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

Наставник музичке културе
са 45% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чланом 8 
и чланом 120 ЗОСОВ-а („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11). Посебни услови: Правилник 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12) и Пра-
вилник о степену и врсти образовања настав-
ника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12). 
Пријава са доказима о испуњавању услова под-
носи се на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву кандидат подноси: ове-
рену фотокопију/оригинал дипломе о стручној 
спреми; оверену фотокопију/оригинал изво-
да из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци); оверену фотокопију/оригинал уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци). Оверена фотокопија је фотокопија ориги-
налног документа која се оверава печатом код 
надлежног органа.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАША ПРАВА АДРЕСА:

Наука и образовање
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ош „БраЋа МиленКовиЋ“
Село Шишава
16210 Власотинце

Наставник биологије
са 40% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 
са функције, за рад у издвојеном 
одељењу у Липовици

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одго-
варајућег образовања. Уз пријаву кандидат 
доставља: оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, да кандидат није осуђиван, лекарско 
уверење доставља се пре закључења уговора о 
раду, проверу психофизичких способности кан-
дидата за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за запошљавање.

ош „вуК КараЏиЋ“
16230 Лебане, 19. август 3
тел/факс: 016/846-292

Помоћни радник-хигијеничар

УСЛОВИ: НКВ радник-основна школа; да кан-
дидат има општу здравствену способност; да је 
држављанин Републике Србије; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз прија-
ву доставити: уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; извод из матичне књи-
ге рођених. Уверење о здравственој способности 
подноси се пре закључивања уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе.

лоЗнИц А

основна шКола 
„жиКица јовановиЋ 
шпанац“
15313 Бела Црква
тел. 015/591-003, 591-360

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 8 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и да има одговарајуће 
образовање, у складу са Правилником о врсти 
и степену образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/12); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (уверење се доставља пре 
закључења уговора о раду, претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања); да није осуђиван правоснаж-

ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања – доказ школа приба-
вља по службеној дужности од СУП-а, за иза-
браног кандидата; да има држављанство РС. Уз 
пријаву доставити: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
или диплому о стеченом образовању (оверена 
фотокопија). Пријаве слати на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ош „14. оКтоБар“
15311 Драгинац
тел. 015/854-042

Професор математике
са 67% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у ИО у Великом Селу 
(комбиновано одељење), на одређено 
време до повратка одсутног радника

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство РС. Пријаву са доказима 
о испуњености услова огласа (оверена копија 
дипломе, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству), доставити лично на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања.

нИш

ош „КраЉ петар I“
18000 Ниш, Војводе Путника 1
тел. 018/290-005

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 
са одсуства са рада ради посебне неге 
детета

Наставник биологије
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; држа-
вљанство Републике Србије; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са учени-
цима (доказ доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду); да кандидат није 
осуђиван за кривично дело из члана 120 став 
1 тачка 3 Закона (доказ прибавља установа 
по службеној дужности). Кандидат уз пријаву 
треба да достави: оверен препис/фотокопију 
дипломе или уверења; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

уМетниЧКа шКола
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/523-543

Наставник историје уметности
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Наставник историје уметности
са 70% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Службени гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/11 и 8/11): професор исто-
рије уметности, дипломирани историчар умет-
ности; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима (доказ доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду); да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (доказ прибавља 
установа по службеној дужности); држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

Благајник-административни 
радник
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
економска школа (економски техничар), гимна-
зија или правно-биротехничка школа (правни 
техничар); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима (доказ доста-
вља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду); да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (доказ прибавља 
установа по службеној дужности); држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ној средњој школи; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених, односно вен-
чаних. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.
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ош „свети сава“
18227 Суботинац
тел. 018/877-651

Наставник математике и 
информатике

Наставник математике и 
информатике
са 94% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник-Просветни гла-
сник“, бр. 11/2012), Правилником о степену 
и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних пред-
мета у основној школи („Службени гласник-
Просветни гласник“, бр. 11/2012); психичка, 
физичка и здравствена способност; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву доставити: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству-не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ош „ЉупЧе ниКолиЋ“
18220 Алексинац
Тихомира Ђорђевића 10

Професор српског језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: студије другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 
44/2010), почев од 10. септембра 2005. годи-
не или основне студије у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
образовни профил: професор, односно дип-
ломирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик; професор, 
односно дипломирани филолог за југословен-
ску и општу књижевност; професор југословен-
ске књижевности са страним језиком; профе-
сор српског језика и књижевности; професор 
српске књижевности и језика; професор српс-
ке књижевности и језика са општом књижев-
ношћу; дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима; дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност; 
професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком; дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима; професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике; професор за српскохр-
ватски језик са јужнословенским језицима; 
професор српскохрватског језика са источним 
и западним словенским језицима; професор 
српскохрватског језика и југословенске књи-
жевности за наставу у школама у којима се 
образовно-васпитни рад изводи на мађар-
ском, односно русинском или румунском јези-
ку; професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине; професор 
српског језика и српске књижевности; дипло-
мирани компаратиста; мастер филолог (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, 

Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија 
- српски језик и лингвистика); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програ-
ми: Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија - српски језик 
и лингвистика). Уз пријаву доставити: диплому, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству - све у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Рок за пријаву је 15 дана.

новИ с А д

допуна КонКурса 
ош „Братство јединство“
21466 Куцура, Ослобођења 6
тел. 021/727-905

Конкурс објављен 28.11.2012. године у 
публикацији „Послови“, допуњује се за 
радно место: наставник математике, за 
44% радног времена, у називу радног 
места, тако што се додаје: са познавањем 
русинског језика.

ош „Братство јединство“
21466 Куцура, Ослобођења 6

Наставник математике

УСЛОВИ: услови у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 од 
07.11.2012). Кандидати треба да испуњавају и 
услове прописане чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверену копију дипломе и уверење 
о држављанству. Лекарско уверење се доста-
вља пре закључења уговора о раду, а уверење 
о некажњавању прибавља школа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

фаКултет 
теХниЧКиХ науКа
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Расписује конкурс за изборе у звања и 
заснивање радног односа за следећа рад-
на места:

Доцент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Графичко 
инжењерство и дизајн

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, стру-
ке графичко инжењерство и дизајн, мастер 
инжењер графичког инжењерства и дизајна и 
услови прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању.

Предавач струковних студија за 
ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Телекомуникације 
и обрада сигнала

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, елек-
тротехничке струке и услови прописани чланом 
64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Електроенергетика
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке 
електротехника и електроенергетика и услови 
прописани чланом 72 Закона о високом обра-
зовању (одобрена тема докторске дисертације 
или студент докторских студија).

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Теоријска електротехника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стру-
ке електротехника, уписане докторске сту-
дије, најмање шест месеци искуства у раду са 
бежичним сензорским мрежама за континуално 
испитивање електромагнетских поља, најмање 
шест месеци искуства у раду са сензорима за 
континуално и удаљено испитивање електро-
магнетских поља, најмање један рад на прес-
тижној међународној конференцији из области 
бежичних сензорских мрежа за континуално 
испитивање електромагнетских поља и услови 
прописани чланом 72 Закона о високом обра-
зовању (одобрена тема докторске дисертације 
или студент докторских студија).

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Теоријска електротехника

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке 
електротехника, одбрањен магистарски рад из 
уже одговарајуће научне области (Теоријска 
електротехника), најмање 5 година искуства у 
мерењима и прорачунима електромагнетског 
поља надземних електроенергетских водова и 
базних станица мобилне телефоније, најмање 
5 година искуства у коришћењу програмског 
пакета COMSOL и услови прописани чланом 72 
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Физика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, при-
родно-математичке струке, област физика и 
услови прописани чланом 72 Закона о високом 
образовању (одобрена тема докторске дисер-
тације или студент докторских студија).

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Инжењерство заштите животне 
средине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машин-
ске струке, мастер инжењер машинства, област 
енергетика и процесна техника, завршна годи-
на докторских студија инжењерства заштите 
животне средине, минимум 3 године искуства 
у настави у високошколској установи, учешће 
на пројектима из области обновљивих извора 
енергије и услови прописани чланом 72 Зако-
на о високом образовању (одобрена тема док-
торске дисертације или студент докторских 
студија).
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Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Инжењерство заштите животне 
средине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стру-
ке инжењерство заштите животне среди-
не-мастер, завршна година докторских сту-
дија инжењерства заштите животне средине, 
искуство у вођењу националних пројеката из 
области управљања опасним отпадом, искуство 
у настави у висошколској установи, учешће на 
националним и међународним пројектима из 
области мониторинга и управљања водама и 
отпадом и услови прописани чланом 72 Зако-
на о високом образовању (одобрена тема док-
торске дисертације или студент докторских 
студија).

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Информациони-комуникациони 
системи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стру-
ке графичко инжењерство и дизајн-инж. мас-
тер, уписане докторске студије из области 
графичког инжењерства и дизајна, искуство у 
области веб дизајна и услови прописани чла-
ном 72 Закона о високом образовању (одобре-
на тема докторске дисертације или студент 
докторских студија).

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Информациони-комуникациони 
системи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машин-
ске, електротехнчке или информатичке струке 
и услови прописани чланом 72 Закона о висо-
ком образовању (одобрена тема докторске 
дисертације или студент докторских студија).

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Примењене рачунарске науке и 
информатика
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, струке 
рачунарство и аутоматика-мастер, са просеком 
минимум 08,00, уписане или одобрен упис на 
докторске студије рачунарства и аутоматике и 
услови прописани чланом 72 Закона о високом 
образовању.

Сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Примењене 
рачунарске науке и информатика
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, струке 
рачунарство и аутоматика, са просеком мини-
мум 08,00, уписане мастер студије рачунарства 
и аутоматике и услови прописани чланом 72 
Закона о високом образовању.

Истраживач сарадник за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Електроника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, елек-
тротехничке струке и услови прописани чланом 
70 Закона о научноистраживачкој делатности.

Истраживач сарадник за 
ужу стручну, уметничку, 
односно научну област 
Инжењерство површина микро и 
нанотехнологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машин-
ске струке и услови прописани чланом 70 Зако-
на о научноистраживачкој делатности.

Виши наставник страних језика за 
ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Енглески језик

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, маги-
стар књижевних наука, област енглески језик, 
најмање 5 година радног искуства на факулте-
ту, просек на основним студијама изнад 08,50 и 
познавање језика струке у дисциплинама које 
се предају на Факултету техничких наука и 
услови прописани чланом 68 Закона о високом 
образовању.

Виши наставник страних језика за 
ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Енглески језик

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, маги-
стар књижевних наука, област енглески језик, 
најмање 5 година радног искуства на факулте-
ту, просек на основним студијама изнад 08,00 и 
познавање језика струке у дисциплинама које 
се предају на Факултету техничких наука и 
услови прописани чланом 68 Закона о високом 
образовању.

ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и 
пријем у радни однос (навести прецизан назив 
уже научне области) и доказе о испуњености 
услова конкурса: краћу биографију, оверене 
фотокопије диплома, доказ о држављанству, 
списак објављених научних радова, књиге и 
саме радове, уверење о одобреној докторској 
дисертацији или уверење о упису на докторске 
студије. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, за свако радно место појединачно. Комиси-
ја ће разматрати само благовремене и потпу-
не пријаве. Конкурс је отворен 7 дана од дана 
објављивања.

висоКа пословна шКола 
струКовниХ студија
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Стручни консултант за систем 
квалитета
до 1/3 пуног радног времена, на 
одређено време од 1 године

УСЛОВИ: доктор техничких наука; 5 година 
искуства у изради акредитације високошкол-
ских установа и програма; држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти подносе: фотокопије диплома о завршеним 
основним и постдипломским студијама; биогра-
фију; доказ о радном искуству; доказ о држа-
вљанству. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

ош „лаза КостиЋ“
21243 Ковиљ, Лазе Костића 42
тел. 021/2988-006

Професор српског језика
са 50% радног времена

Професор математике
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да су држављани 
Републике Србије; да имају одговарајуће обра-
зовање (VII степен стручне спреме); да су пси-
хички, физички и здравствено способни за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да приложе: 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о струч-
ној спреми, у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 4/2009, 9/2009, 3/2010). 
Уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење - опште), кандидат дос-
тавља школи пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандарди-
зованих поступака. Уверење о некажњавању - 
извод из казнене евиденције, прибавља школа 
по службеној дужности. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова подносе се на наведе-
ну адресу или лично у секретаријат школе, са 
назнаком: „Конкурс“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Секретар
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да су држављани 
Републике Србије; да имају одговарајуће обра-
зовање (VII степен стручне спреме); да су пси-
хички, физички и здравствено способни за рад; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе: уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стручној спреми. Уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење - опште), кандидат доставља школи 
пре закључења уговора о раду. Уверење о 
некажњавању (извод из казнене евиденције), 
прибавља школа по службеној дужности. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова 
подносе се на наведену адресу или лично у 
секретаријат школе, са назнаком: „Конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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ош „јован поповиЋ“
21313 Сусек, Николе Тесле 73

Професор физике
за 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује врсту и 
степен стручне спреме у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): 
одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни преглед“, бр. 11/2012) са стече-
ним називом за: професора физике, дипломи-
раног физичара, професора физике и хемије, 
дипломираног педагога за физику и хемију, 
професора физике и основа технике, дипло-
мираног педагога за физику и основе технике, 
професора физике и математике, дипломира-
ног астрофизичара, дипломираног физичара за 
примењену физику и информатику, професора 
физике и хемије за основну школу, професо-
ра физике и основа технике за основну школу, 
дипломираног физичара за примењену физи-
ку, професора физике за средњу школу, дипло-
мираног физичара истраживача, дипломираног 
професора физике и хемије за основну школу, 
дипломираног професора физике и основа тех-
нике за основну школу, дипломираног физича-
ра за општу физику, дипломираног физичара 
за теоријску и експерименталну физику, дипло-
мираног педагога за физику и општетехничко 
образовање, дипломираног астронома, смер 
астрофизика.

Професор математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује врсту и 
степен стручне спреме у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): 
одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
које је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни преглед“, бр. 11/2012), са стеченим 
називом: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломира-
ни математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар-информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике-математике, дипло-
мирани математичар-астроном, дипломирани 
математичар-примењена математика, дипло-
мирани информатичар.

Професор разредне наставе
за рад у Сусеку и подручној школи у 
Свилошу
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује врсту и 
степен стручне спреме у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): 
одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
које је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни преглед“, бр. 11/2012) са стеченим 
називом: професор разредне наставе, настав-
ник разредне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер.

Домар-ложач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машин-
ског смера; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење којим се потврђује да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (подноси 
се пре закључења уговора о раду); уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања.

Педагог
на одређено време ради замене 
запослене на породиљском одсуству и 
одсуству са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује врсту и 
степен стручне спреме у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): 
одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису које је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни преглед“, бр. 11/2012), 
са стеченим називом: професор разредне 
наставе, наставник разредне наставе, профе-
сор педагогије, дипломирани педагог-општи 
смер или смер школске педагогије; дипломи-
рани школски педагог-психолог; дипломирани 
педагог; мастер педагог; дипломирани педа-
гог-мастер.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс под-
носе: радну биографију, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених; лекарско уверење којим се потврђује 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима-подно-
си се пре закључења уговора о раду; уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања-прибавља устано-
ва; потврду високошколске установе да имају 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидати који 
буду испуњавали услове конкурса, пре доно-
шења коначне одлуке о избору биће упућени 
на проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, а на основу ужег избора 
директора. Проверу врши служба надлежна за 
послове запошљавања, применом стандарди-
зованих поступака. О месту и датуму провере 
кандидати ће бити обавештени по истеку рока 
за подношење пријава. Приложена документа-
ција не сме бити старија од 6 месеци, а при-
ложене фотокопије морају бити оверене од 
надлежног органа, као доказ да су верне ори-
гиналу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ош „ђорђе натошевиЋ“
21000 Нови Сад, Максима Горког 54

Психолог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће образо-
вање према чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/2011) и чл. 6 тачка 2 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник“, бр. 11/2012); да испуњавају 
услове прописане чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз прија-
ву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту-лиценце за рад у просвети; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених. Уверење о 
некажњавању прибавља установа, а лекарско 
уверење се предаје пре закључења уговора 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

средЊа струЧна шКола 
„др радивој увалиЋ“
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23
тел. 021/6040-428

Наставник економске групе 
предмета
за 40% радног времена

Наставник математике
за 11% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање прописано чл. 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 
и 8/2011), да има психичку, физичку и здрав-
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ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије; 
да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Уз пријаву 
доставити: диплому о одговарајућем високом 
образовању; доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методи-
чких дисциплина; извод из матичне књиге 
рођених - -оригинал или оверена фотокопија; 
уверење о држављанству - не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија; 
кратку биографију (CV). Уверење о неосуђи-
ваности прибавља установа по службеној дуж-
ности. Лекарско уверење подноси изабрани 
кандидат, пре потписивања уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања.

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа, пробни 
рад 6 месеци. Кандидати уз пријаву подносе: 
оверену фотокопију сведочанства; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них. Изабрани кандидат је дужан да доста-
ви уверење о здравственој способности пре 
закључивања уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

гиМназија „сМарт“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
тел. 021/4728-200

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. 
године; одговарајуће високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; да канди-
дат испуњава услове за наставника рачунарс-
ке гимназије, за педагога и психолога школе, 
у складу са Правилником о врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у Рачунарској 
гимназији у Београду („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 26/2004) и Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник СРС-Просветни гласник“, бр 5/90 и „Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 
11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008 и 8/2011); 
кандидат треба да испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања РС; да има дозволу за рад (поло-
жен стручни испит-испит за лиценцу); да има 
обуку и положен испит за директора школе; 
најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; сертификат ЕCDL. 
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: рад-
ну биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директо-
ра школе; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом 

образовању за наставника у рачунарској гим-
назији, односно психолога или педагога; ориги-
нал или оверену фотокопију лиценце (дозволе 
за рад) за наставника или стручног сарадни-
ка, односно уверење о положеном стручном 
испиту; фотокопију радне књижице; потврду 
о најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања од послодавца где 
га је стекао (потврда мора да садржи назив 
послодавца, делатност којом се бави, радно 
место на које је кандидат био распоређен и 
време трајања рада из области образовања и 
васпитања - решење или уговор о раду, засни-
вању радног односа и распоређивању на радно 
место); уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; одговарајуће лекар-
ско уверење; уверење суда да против канди-
дата није покренута истрага, нити је подигнута 
оптужница за кривична дела из надлежности 
суда; посебно издвојене податке неопходне 
ради прибављања уверења о некажњавању 
које од МУП-а прибавља школа (име и прези-
ме кандидата, ЈМБГ кандидата, име оца, име 
мајке, девојачко презиме мајке, место рођења 
кандидата, адреса пребивалишта кандидата); 
изабрани кандидат уколико нема положен 
испит за директора, дужан је да савлада обу-
ку и положи испит за директора ради стицања 
лиценце за директора, на начин и у роковима 
које пропише министар, а у складу са чл. 59 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши Национална 
служба за запошљавање, применом стандарди-
зованих поступака, по завршетку рока за прија-
ву по конкурсу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

поништеЊе дела 
КонКурса  
фаКултет  
теХниЧКиХ науКа
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Конкурс објављен 14.11.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радно место: наставник страних језика за 
ужу стручну, уметничку, односно научну 
област Енглески језик-2 извршиоца.

ош „23. оКтоБар“
21205 Сремски Карловци
Прерадовићева 1
тел. 021/881-639

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: одговарајуће стручна спрема у складу 
са Законом о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11), и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012). Кандидат треба да 
испуњава и остале услове у складу са Законом 
о раду. Уз пријаву доставити: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС, 
уверење о некажњавању, одговарајуће лекар-
ско уверење, оверену фотокопију дипломе. 
Пријаве слати на наведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „Људовит штур“
21211 Кисач, Железничка 3

Административни радник

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати опште 
здравствене и друге услове прописане Законом 
о раду и Законом о основама система образо-
вања и васпитања: IV степен стручне спреме, 
економског смера, знање словачког језика 
(стечено средње, више или високо образовање 
на словачком језику или положен испит из сло-
вачког језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе).

ош „ниКола тесла“
21000 Нови Сад
Футошки пут 25а
тел. 021/4790-364

Наставник математике
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику, за 60% норме часова

УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве канди-
дати који испуњавају следеће услове: стручна 
спрема према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
11/2012); држављанство РС; да кандидат није 
правоснажном пресудом осуђиван за кривична 
дела која онемогућавају рад у просвети; да има 
психофизичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; знање мађарског језика. Канди-
дати су дужни да уз пријаву доставе оригинале 
или оверене фотокопије дипломе и уверења о 
држављанству. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

поништеЊе КонКурса 
висоКа теХниЧКа шКола 
струКовниХ студија
21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506

Конкурс објављен 28.11.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се у 
целости.

висоКа пословна 
шКола струКовниХ 
студија
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Професор струковних студија 
за ужу научну област Пословна 
економија и менаџмент

Предавач за ужу научну област 
Пословна економија и менаџмент
на одређено време од 5 година

Предавач за ужу научну област 
Пословна економија и менаџмент
до 1/3 пуног радног времена, на 
одређено време до једне године

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање 
пет референци из одговарајуће научно-струч-
не области, објављених у категоризованим 
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домаћим и међународним научним часописи-
ма/конференцијама; способност за наставни 
рад; држављанство Републике Србије.

Професор струковних студија 
за ужу начну област Економска 
теорија и политика, наставни 
предмет: Социологија
са 50% радног времена, на одређено 
време од једне године

Професор струковних студија 
за ужу научну област Пословна 
економија и менаџмент, наставни 
предмети: Пословање медија и 
Менаџмент медијских система
са 50% радног времена, на одређено 
време од 1 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из области којој припада наставни пред-
мет; најмање пет референци из одговарајуће 
научно-стручне области, објављених у кате-
горизованим домаћим и међународним науч-
ним часописима/конференцијама; способност 
за наставни рад; држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Лице које је правоснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи не 
може стећи звање наставника. Уз пријаву на кон-
курс кандидати подносе: фотокопије диплома о 
завршеним основним и постдипломским студија-
ма; биографију са кретањем у служби; списак 
научних и стручних радова, као и саме радове; 
доказ о држављанству. Комисија ће у року од 60 
дана од дана истека рока за пријаву на конкурс, 
сачинити извештај о пријављеним кандидатима и 
ставити га на увид јавности на период од 8 дана, 
о чему ће кандидати бити обавештени путем 
огласне табле и сајта школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

пАнчево

ош „предраг КожиЋ“
26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел. 013/767-081

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запосленог са функције

Наставник француског језика
са 44,44% радног времена (8 часова)

Наставник математике
са 88,88% радног времена (16 часова)

Наставник информатике
са 20% радног времена (4 часа), на 
одређено време до 31.08.2013. године

Наставник грађанског васпитања
са 5% радног времена (1 час), на 
одређено време до 31.08.2013. године

Наставник историје
са 35% радног времена (7 часова)

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају 
услове утврђене у чл. 8 и 120 Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11), Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/2012), Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/2012) и Правилни-
ку о организацији и систематизацији послова и 
радних задатака у ОШ „Предраг Кожић“ Дубо-
вац; 1. да кандидат има одговарајуће високо 
образовање на основу чл. 8 („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11); 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; 4. да има држављан-
ство Републике Србије. Приложена документа 
морају бити оригинална или оверене фото-
копије, а уверења не смеју бити старија од 6 
месеци од дана објављивања огласа. Уз прија-
ву на конкурс приложити: извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
доказ о одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе тражене врсте и степена 
стручне спреме); лекарско уверење (оригинал 
или оверена копија, доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду); извештај 
из казнене евиденције МУП-а (школа прибавља 
по службеној дужности); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена копија). Услови 
тражени овим конкурсом доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказе о испуњености услова под тач. 1 
и 4 кандидат обавезно подноси уз пријаву на 
конкурс, доказ под тач. 2 изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду, а 
доказ под тач. 3 прибавља школа. У поступку 
одлучивања о избору наставника, васпитача и 
стручног сарадника, директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности, у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана добијања резултата провере, дирек-
тор прибавља мишљење органа управљања. 
Директор доноси одлуку о избору кандидата у 
року од осам дана од дана добијања мишљења 
органа управљања. Копије докумената морају 
бити уредно оверене и школа их не враћа. Рок 
за подношење пријава са доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве на конкурс, са траженом докумен-
тацијом и назнаком на коверти: „За конкурс“, 
слати на адресу школе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
на адресу школе.

еКоноМсКо-трговинсКа 
шКола  
„доситеј оБрадовиЋ“
26310 Алибунар, Вука Караџића 2
тел. 013/641-036, локал 26

Наставник математике

Наставник математике
са 9 часова наставе недељно (50% 
радног времена)

Наставник математике
са 9 часова наставе недељно (50% 
радног времена), образовно-васпитни 
рад се остварује на румунском језику

УСЛОВИ: Посебни услови: доказ о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на 
румунском језику или о положеном испиту из 
тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; професор математике; дип-
ломирани математичар; дипломирани матема-
тичар - професор математике; дипломирани 
математичар - теоријска математика; дипло-
мирани математичар - примењена математика; 
дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом: Основи геометрије); дипломи-
рани информатичар; професор хемије - мате-
матике; професор географије - математике; 
професор физике - математике; професор био-
логије - математике; дипломирани професор 
математике - мастер; дипломирани математи-
чар - мастер; професор математике - теоријско 
усмерење; професор математике - теоријски 
смер; професор информатике - математике; 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; дипломирани 
математичар - математика финансија; дипло-
мирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар за математику економије; профе-
сор математике и рачунарства.

Наставник немачког језика
са 6 часова наставе недељно (33% 
радног времена)

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност.

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (подноси се пре закључења 
уговора о раду); да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (прибавља школа по 
службеној дужности); држављанство Републи-
ке Србије; образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о стеченом одговарајућем образовању, 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање



   |  Број 494  |  05.12.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs38 

студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству); 
доказ - одговарајући документ високошколске 
установе о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва. У поступку одлучивања о избору наставни-
ка, директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизичких 
способности. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима врши 
Национална служба за запошљавање, при-
меном стандардизованих поступака. Пријаву 
са потребним доказима да испуњава услове 
објављене овим конкурсом, кандидат треба да 
достави у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

МашинсКа шКола 
„панЧево“
26000 Панчево
Браће Јовановића 103
тел. 013/316-396

Наставник машинске групе 
предмета

Наставник машинске групе 
предмета
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, 
дипломирани инжењер машинства.

Наставник физике

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани 
физичар; професор физике за средњу школу; 
дипломирани професор физике-мастер; дипло-
мирани физичар-мастер; дипломирани физи-
чар-професор физике-мастер.

Радник у школској радионици

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, машинске 
струке.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање (доказ се подноси уз пријаву на 
конкурс); психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ 
се подноси пре закључења уговора о раду); да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказ прибавља школа); да је држа-
вљанин Републике Србије (уверење не ста-
рије од шест месеци се подноси уз пријаву на 
конкурс). Наставник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Зако-

ном о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс 
приложити: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); диплому или уверење о стеченом 
образовању. Сва документа се подносе у ори-
гиналу или као оверене фотокопије. Пријаве на 
конкурс слати на адресу школе. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ош „луКреција анКуциЋ“
Самош, Маршала Тита 27

Професор математике
са 89% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
услове прописане чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и да има 
одговарајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05, 100/70-аутентично 
тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену фото-
копију дипломе-уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способно-
стиза рад са децом и ученицима - доставља 
изабрани кандидат пре потписивања уговора 
о раду, уверење да кандидат није осуђиван 
школа прибавља по службеној дужности. Про-
веру психофизичких способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће надлежна 
служба за послове запошљавања. Рок за прија-
ву је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаву са потребном докумен-
тацијом за заснивање радног односа доставити 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. О резултатима конкурса кандида-
ти ће бити обавештени у законском року.

ош „Бора радиЋ“
26222 Баваниште
Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511
факс: 013/752-246
e-mail: оsboraradic@madnet.rs

Наставник енглеског језика
за 12 часова недељне норме

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради неге детета, 
за 15 часова недељне норме

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано 
чланом 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11) и Правилником о степену и врс-
ти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС“, 
бр. 11/12).

Административни радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стечен 
након завршене гимназије или средње школе 
правно-економског смера.

ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије. Поред пријаве са биографским пода-
цима, на конкурс у оригиналу или у овереној 
фотокопији приложити и доказ о поседовању 
одговарајућег образовања, уверење о држа-
вљанству (не старије од шест месеци). Пријаве 
на конкурс доставити на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
у секретаријату школе или на број телефона: 
013/751-511.

основна шКола 
„доситеј оБрадовиЋ“
26204 Опово, Братства и јединства 14

Наставник математике
са 89% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, дипло-
мирани математичар - информатичар, профе-
сор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, про-
фесор информатике - математике, дипломи-
рани математичар - астроном, дилпомирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом: Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер математике 
-мастер (са изборним предметом: Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - профе-
сор математике, дипломирани математичар - 
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теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом: Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани мастер, треба да 
имају завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области математи-
ке или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета: Геометрија или Основи 
геометрије) или двопредметне наставе матема-
тике и физике, односно математике и инфор-
матике.

Наставник математике
на одређено време, са 39,3% радног 
времена, за извођење наставе у 
Функционалном основном образовању 
одраслих - Пројекат „Друга шанса“

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, дипло-
мирани математичар - информатичар, профе-
сор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, про-
фесор информатике - математике, дипломи-
рани математичар - астроном, дилпомирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом: Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом: Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом: Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани мастер, треба да 
имају завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области математи-
ке или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета: Геометрија или Основи 
геометрије) или двопредметне наставе матема-
тике и физике, односно математике и инфор-
матике.

Наставник хемије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани хемичар, професор 
хемије, професор хемије и физике, профе-
сор хемије и биологије, дипломирани хеми-
чар опште хемије, дипломирани хемичар за 
истраживање и развој, дипломирани физико-
хемичар, дипломирани хемичар, смер хемијско 
инжењерство, професор биологије и хемије, 
професор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор биологије и хемије, 
дипломирани хемичар - професор хемије, дип-
ломирани професор хемије - мастер, професор 
физике - хемије, професор географије - хемије, 
професор биологије - хемије, дипломирани 
професор физике - хемије - мастер, дипломи-

рани професор биологије-хемије - мастер, дип-
ломирани педагог за физику и хемију, дипло-
мирани физичар - професор физике и хемије 
за основну школу - мастер, дипломирани хеми-
чар - мастер, мастер професор хемије, мастер 
хемичар, мастер професор физике и хемије, 
мастер професор биологије и хемије.

Помоћни радник

УСЛОВИ: најмање I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидат треба да поседује одгова-
рајуће образовање у погледу врсте и степе-
на стручне спреме (подноси се уз пријаву на 
конкурс-оверена фотокопија дипломе/уверење 
о завршеним студијама, оверена фотокопија 
индекса са положеним испитима из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (доказује се 
приликом пријема у радни однос и проверава 
се у току рада); да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (прибавља школа по 
службеној дужности); да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова (односи се на наставно особље); да је 
држављанин Републике Србије (уверење не 
старије од шест месеци). Пријаве на конкурс 
слати у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, са назнаком: „За кон-
курс“, на адресу школе. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати.

поЉопривредна шКола 
„јосиф панЧиЋ“
26000 Панчево
Новосељански пут 31
тел. 013/2190-022
факс: 013/370-240, 2190-023, 2190-024

Инструктор у вожњи трактора

Професор пољопривредне групе 
предмета
2 извршиоца

Професор ветеринарске групе 
предмета
са 93% радног времена

Инструктор у вожњи трактора
са 88% радног времена

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да има прописану стручну спре-
му према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007), да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказ прибавља установа), да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ се подно-
си пре закључења уговора о раду). У поступку 
одлучивања о избору по конкурсу, директор 
ће кандидате који уђу у ужи избор упутити 
на претходну проверу психофизичких способ-

ности, коју ће вршити Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, у складу са чл. 130 ст. 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз 
својеручно потписану пријаву на конкурс, са 
назнаком за које радно место се подноси прија-
ва, потребно је приложити: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, 
оверену фотокопију дипломе. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Потписане пријаве на конкурс слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс“.

ош „душан јерКовиЋ“
26320 Банатски Карловац
Жарка Зрењанина 36
тел. 013/651-227

Наставник математике

Наставник математике
са 12 часова наставе недељно (67% 
радног времена)

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом: Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом: Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом: Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани мастер, треба да 
имају завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области математи-
ке или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета: Геометрија или Основи 
геометрије) или двопредметне наставе матема-
тике и физике, односно математике и инфор-
матике.

Наставник физике
са 12 часова наставе недељно (60% 
радног времена), на одређено време 
до повратка запосленог са дужности 
директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање из чл. 8 и да испуњава услове 
утврђене чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/2011), професор физике, дипло-
мирани физичар, професор физике и хемије, 
дипломирани педагог за физику и хемију, про-
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фесор физике и основе технике, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, професор 
физике и математике, дипломирани астрофи-
зичар, дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику, професор физике и 
хемије за основну школу, професор физике и 
основа технике за основну школу, дипломира-
ни физичар за примењену физику, професор 
физике за средњу школу, дипломирани физи-
чар истраживач, дипломирани професор физи-
ке и хемије за основну школу, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани физичар за општу физи-
ку, дипломирани физичар за теоријску и екс-
перименталну физику, дипломирани педагог 
за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани астроном, смер астрофизика, 
професор физике-информатике, дипломира-
ни физичар-медицинска физика, дипломи-
рани професор физике-мастер, дипломира-
ни физичар-мастер, мастер физичар, мастер 
професор физике, мастер професор физике и 
хемије, мастер професор физике и информа-
тике, дипломирани физичар - мастер физике-
метеорологије, дипломирани физичар - мастер 
физике-астрономије, дипломирани физичар - 
мастер медицинске физике, дипломирани про-
фесор физике-хемије, мастер, дипломирани 
професор физике-информатике, мастер, дип-
ломирани физичар - професор физике - мас-
тер, дипломирани физичар - теоријска и екс-
периментална физика - мастер, дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика 
- мастер, дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер, дипломирани 
физичар - професор физике и основа технике 
за основну школу - мастер, дипломирани физи-
чар - професор физике и хемије за основну 
школу - мастер.

ОСТАЛО: Кандидат треба да достави уз пријаву 
на конкурс: доказ о врсти и степену школске 
спреме (оверена фотокопија), уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија), уверење о положе-
ном стручном испиту (лиценци, ако поседује), 
извод из матичне књиге рођених на трајном 
новом обрасцу (оригинал или оверена фото-
копија), фотокопију радне књижице. Лекар-
ско уверење о поседовању физичке, психичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци), тражиће 
се накнадно за изабраног кандидата, а пре 
закључења уговора о раду. Доказ да канди-
дат није осуђиван за кривична дела из чл. 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009 и 
52/2011), прибавља установа. У поступку одлу-
чивања о избору наставника, директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. За случај да је кандидат извршио 
проверу психофизичких способности, у прет-
ходних 6 месеци од дана објављивања огла-
са, у пријави навести када и где је извршена 
провера психофизичких способности. Пријаву 
са потребним прилозима, којима доказује да 
испуњава услове овог конкурса, кандидат тре-
ба да достави у року од 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“, на горена-
ведену адресу, препорученом пошиљком или 
лично. Ближа обавештења у вези са конкурсом 
могу се добити у школи и на број телефона: 
013/651-227. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

пож АревАц

ош „вуК КараЏиЋ“
12000 Пожаревац, Моравска 2
тел. 012/223-375

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у Забели

Наставник математике
за 40% радног времена, за рад у 
централној школи у Пожаревцу

Наставник музичке културе
за 25% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене која се 
налази на трудничком боловању

УСЛОВИ: да кандидати имају држављанство 
Републике Србије, психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да нису осуђивани правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, одговарајуће образовање: 
кандидати за радно место наставника треба 
да испуњавају услове из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и да 
поседују степен и врсту образовања прописа-
ну Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012). Уз пријаву на конкурс кандида-
ти за радно место наставника треба да доставе 
оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената (обавезно): уверења о држављан-
ству и доказа о стеченој стручној спреми. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима и децом дос-
тавља се пре закључења уговора о раду, док 
уверење из казнене евиденције прибавља шко-
ла по службеној дужности. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у обзир. Пријаве слати на адресу школе.

теХниЧКа шКола 
са доМоМ уЧениКа 
„ниКола тесла“
12208 Костолац
Боже Димитријевића бб

Референт за ученичка питања
административни радник

УСЛОВИ: средње образовање-IV степен струч-
не спреме, са познавањем рада на рачунару, у 
складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о организа-
цији и систематизацији радних места Техничке 
школе са домом ученика „Никола Тесла“ Косто-
лац. Конкурс је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву 
кандидати су дужни да доставе следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученици-
ма (што се доказује пре закључења уговора 
о раду). Уверење да кандидати нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
прибавља установа. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир.

предшКолсКа установа 
„ЉуБица вреБалов“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Васпитач
на одређено време, са 72,7% радног 
времена
15 извршилаца

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог или првог степена за образовање васпита-
ча, у складу са Законом о високом образовању 
или VI степен стручне спреме, виша школа 
за образовање васпитача; поседовање опште 
здравствене способности; поседовање држа-
вљанства Републике Србије; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених-оригинали или оверене фотокопије); 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању. Пријаве послати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс“. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код директора и секретара установе и 
на број телефона: 012/210-308.

ош „БранКо радиЧевиЋ“
12315 Мелница
тел. 012/348-570

Наставник физичког васпитања

Наставник енглеског језика
за 28,8% радног времена

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају струч-
ну спрему прописану Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: 1. доказ о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима; 3. доказ да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 4. 
држављанство Републике Србије. Докази под 
тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а под тач. 2 пре закључења уговора о раду. 
Доказ под тач. 3 прибавља установа. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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прИјепоље

основна споМен шКола 
„гојКо друловиЋ“
Радоиња
31318 Кокин Брод
тел. 033/88-281

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Кокин Брод

УСЛОВИ: Кандидати треба да доставе доказе, у 
оригиналу или оверене фотокопије, из којих се 
види да испуњавају услове предвиђене Зако-
ном о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника и важећим 
прописима.

проКУпље

теХниЧКа шКола 
„15. Мај“
18400 Прокупље
Ратка Павловића 194
тел. 027/329-052

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 
студије другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тума-
чење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године, основне студије у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, лице које испуњава услове 
за наставника средње школе за подручје рада 
(машинство и обрада метала, електротехника, 
саобраћај, текстилство и кожарство), за педа-
гога и психолога; дозвола за рад, обука и поло-
жен испит за директора установе и најмање 
5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву кандидат 
подноси: биографске податке, односно радну 
биографију, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образо-
вању, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту (дозволи за рад), потврду 
о радном искуству у области образовања, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да није под истрагом, могуће 
доказе о организаторским и другим квалифи-
кацијама за обављање послова директора. 
Уверење да кандидат није осуђиван прибавља 
школа, а лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 027/329-052 и 329-252.

гиМназија
18430 Куршумлија
Карађорђева 2
тел. 027/389-020

Благајник
на одређено време преко 60 дана, до 
повратка раднице са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимна-
зија или економска школа. Уз пријаву кан-
дидат треба да достави следећа документа: 
диплому о завршеној средњој школи, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству-не старије од 6 месеци, уверење да 
није под истрагом-не старије од 6 месеци. Сва 
документа могу бити достављена као оверене 
фотокопије. Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа по службеној дужности. Лекарско 
уверење кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Директор врши ужи избор кан-
дидата које упућује на проверу психофизичких 
способности код надлежне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

основна шКола 
„ниКодије 
стојановиЋ татКо“
18400 Прокупље
Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Наставник француског језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 
78% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат мора да испуњава и 
остале услове прописане чланом 120 Закон о 
основама система образовања и васпитања, 
као и да има одговарајућу стручну спре-
му, прописану Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Пријава на конкурс треба 
да садржи: краћу биографију, доказ о струч-
ној спреми (оверена копија), извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење да кандидат није осуђиван (од МУП-а, 
не старије од 6 месеци) и уверење да се про-
тив њега не води истрага и да није подигнута 
оптужница (од суда, не старије од 6 месеци). 
Доказ о здравственој способности доставља 
се пре закључења уговора о раду. Непотпуна 
и неблаговремена документација неће се раз-
матрати.

Помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу у Доњој 
Речици

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује физич-
ку, психичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима и да није осуђиван за 
кривична дела утврђена чланом 120 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву кандидат траба да достави: 
сведочанство или диплому о завршеном основ-
ном образовању, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, уверење да није осуђиван (не старије 
од 6 месеци, издаје МУП) и уверење да се про-

тив њега не води истрага и да није подигнута 
оптужница (не старије од 6 месеци, основни 
суд). Доказ о здравственој способности доста-
вља се пре закључења уговора о раду. Непо-
тпуна и неблаговремена документација неће се 
разматрати.

средЊа шКола 
житорађа
18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Наставник економске групе 
предмета
на одређено време до повратка радника 
одсутног преко 60 дана, са 60% радног 
времена

УСЛОВИ: дипломирани економиста. Уз прија-
ву на конкурс кандидати су дужни да доставе: 
оверену копију дипломе као доказ о стручној 
спреми, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, уверење МУП-а да 
нису правноснажном пресудом осуђивани за 
кривична дела која представљају сметњу за 
заснивање радног односа из чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ош „дринКа павловиЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-150

Психолог
на одређено време до повратка 
запослене на рад

УСЛОВИ: завршен факултет и звање: профе-
сор психологије, дипломирани психолог-општи 
смер или смер школске психологије, дипломи-
рани школски психолог-педагог, дипломирани 
психолог, мастер психолог, дипломирани пси-
холог-мастер, лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани мастер, 
треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развој-
но-педагошких предмета. Кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи и Законом о 
основама система образовања и васпитања, 
да имају одговарајуће образовање, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву приложити: 
диплому о степену стручне спреме, уверење 
о држављанству Републике Србије. Лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора 
о раду, а уверење да кандидат није осуђиван 
прибавља школа.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Наука и образовање
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смедерево

основна шКола 
„Херој света 
МладеновиЋ“
11315 Сараорци
Маршала Тита 95
тел. 026/781-082

Наставник хемије
са 30% радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и услове прописане чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: да има 
одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи и чланом 
8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оверен препис, односно 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми. Лекарско уверење доставиће изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа.

ош „иво лола риБар“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/791-203

Наставник физичког васпитања
за 12 часова у настави недељно

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену 
стручне спреме и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012), и то за 
физичко васпитање: професор физичког вас-
питања, професор физичке културе, дипло-
мирани педагог физичке културе, професор 
физичког васпитања-дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања-дипломирани организатор спорт-
ске рекреације, професор физичког васпи-
тања-дипломирани кинезитерапеут, професор 
физичког васпитања и спорта, мастер профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер про-
фесор физичког васпитања и кинезитерапије, 
да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 

оверен препис, односно фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Лекарско уверење 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа.

Наставник енглеског језика
за 16 часова у настави недељно

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену 
стручне спреме и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/2012), и то за енглески 
језик: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност, дипло-
мирани професор енглеског језика и књижев-
ности, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет-профил енглески језик), мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет-профил енглески 
језик), да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), оверен 
препис, односно фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Лекарско уверење доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.

ош „ђура јаКшиЋ“
11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб
тел. 026/731-034

Наставник енглеског језика
за 10 часова у настави недељно

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену 
стручне спреме и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/2012), и то: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, дипломирани професор 
енглеског језика и књижевности, мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил енглески језик), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет-профил енглески 
језик), да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 

на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
оверен препис, односно фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Лекарско уверење 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа.

теКстилно-теХнолошКа 
и поЉопривредна шКола 
„деспот ђурађ“
11300 Смедерево
тел. 026/640-930

Помоћни наставник у подручју 
рада текстилство

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, конфек-
цијски техничар или техничар конфекционар, 
са радним искуством од 5 година у текстилној 
индустрији или у школи на истим пословима 
или пословима у подручју рада текстилство, 
уверење о држављанству Републике Србије. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ош „Херој иван МуКер“
11420 Смедеревска Паланка
Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Педагог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање - што 
доказује овереном фотокопијом дипломе; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима - што доказује 
лекарским уверењем; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - што дока-
зује уверењем надлежног органа; да је држа-
вљанин Републике Србије - што доказује уве-
рењем о држављанству. Уз пријаву кандидат 
доставља: оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној стручној спреми, лекарско 
уверење, уверење о држављанству. Уверење 
да кандидат није осуђиван школа прибавља по 
службеној дужности. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о огласу могу 
се добити код секретара школе и на број теле-
фона: 026/340-721.
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ош „свети сава“
11300 Смедерево, Металуршка бб
тел. 026/663-999

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка радника 
са неплаћеног одсуства, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 
став 2 и 4 за наставника основне школе, као и 
да кандидат испуњава остале услове за пријем 
у радни однос из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96...3/2010). 
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе, доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечених на високошколској установи 
у току студирања или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова, оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију уверења 
о држављанству. Школа прибавља доказ да 
кандидат није осуђиван. Доказ да је кандидат 
психофизички способан за рад са ученицима 
(директор врши избор кандидата које у року 
од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућује на претходну проверу психо-
физичких способности, коју врши Национал-
на служба за запошљавање) доставља се пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне, нера-
зумљиве и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ош „ђорђе јовановиЋ“
11407 Селевац
тел. 026/371-090

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одгова-
рајућу школску спрему прописану Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12), услове 
предвиђене чл. 8 став 2 и 4 Закона и чл. 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на оглас доставити: овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном образовању, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), оригинал или фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених (новог, 
без обзира на датум издавања). Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља се пре пријема 
у радни однос. Доказ о неосуђиваности канди-
дата прибавља установа. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
слати на адресу школе, а додатне информације 
могу се добити на број телефона: 026/371-090.

сомбор

шКола за основно 
оБразоваЊе одраслиХ
25000 Сомбор, Лазе Костића 3
тел. 025/437-574

Наставник српског језика
са 84% радног времена

УСЛОВИ: У складу са одредбама члана 133 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, уговором о раду са изабраним канди-
датом који има лиценцу за наставника може 
бити уговорен пробни рад у трајању од 6 месе-
ци. Ако изабрани кандидат нема лиценцу за 
наставника, биће му понуђен уговор о раду на 
одређено време, у својству приправника.

Наставник предмета: Одговорно 
живљење у грађанском друштву
са 24% радног времена

УСЛОВИ: савладан „Интегрални програм обуке 
за остваривање функционалног основног обра-
зовања одраслих“, предвиђен Правилником о 
врсти образовања наставника који остварују 
програм огледа Функционалног основног обра-
зовања одраслих, који је донео министар про-
свете; уз пријаву приложити доказ о савлада-
ном програму (оверена фотокопија).

Наставник физике
на мађарском језику, са 30% радног 
времена

Наставник хемије
на мађарском језику, са 30% радног 
времена

УСЛОВИ: знање мађарског језика - доказ о 
знању мађарског језика на ком се обавља 
образовно-васпитни рад. У складу са одред-
бама члана 133 Закона о основама система 
образовања и васпитања, уговором о раду са 
изабраним кандидатом који има лиценцу за 
наставника може бити уговорен пробни рад у 
трајању од 6 месеци. Ако изабрани кандидат 
нема лиценцу за наставника, биће му понуђен 
уговор о раду на одређено време, у својству 
приправника.

Наставник математике
са 26% радног времена

УСЛОВИ: У складу са одредбама члана 133 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, уговором о раду са изабраним канди-
датом који има лиценцу за наставника може 
бити уговорен пробни рад у трајању од 6 месе-
ци. Ако изабрани кандидат нема лиценцу за 
наставника, биће му понуђен уговор о раду на 
одређено време, у својству приправника.

Наставник математике на 
мађарском језику
са 56% радног времена

УСЛОВИ: знање мађарског језика - доказ о 
знању мађарског језика на ком се обавља 
образовно-васпитни рад. У складу са одред-
бама члана 133 Закона о основама система 
образовања и васпитања, уговором о раду са 
изабраним кандидатом који има лиценцу за 
наставника може бити уговорен пробни рад у 
трајању од 6 месеци. Ако изабрани кандидат 
нема лиценцу за наставника, биће му понуђен 
уговор о раду на одређено време, у својству 
приправника.

Наставник математике-
приправник
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

ОСТАЛО: степен стручне спреме прописан чла-
ном 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009); 
врста стручне спреме: висока или друга врс-
та стручне спреме прописана Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010); 
држављанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву кан-
дидати треба да приложе оверене фотокопије 
уверења о држављанству и дипломе о стеченој 
стручној спреми и доказе наведене посебно за 
поједина радна места. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, лично или препорученом поштом. 
Пријаве уз које се не доставе сви горенаведе-
ни документи сматраће се непотпуним. Пријаве 
које се доставе након наведеног рока сматраће 
се неблаговременим. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање.

ош „Киш ференц“
25222 Телечка, Трг ослобођења 2
тел. 025/864-023

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на мађарском 
наставном језику

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 40% радног времена, на мађарском 
наставном језику

Наставник географије
са 35% радног времена, на мађарском 
наставном језику

Наставник информатике и 
рачунарства
са 20% радног времена, на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (чл. 8 
Закона о основама система образовања и вас-
питања), према чл. 2 тачка 11 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/12).

Наставник физике
са 30% радног времена, на мађарском 
наставном језику

Наставник математике
са 88% радног времена, на мађарском 
наставном језику

Наставник немачког језика
са 44% радног времена, за рад у 
мађарском одељењу

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АдРЕсА:
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Наставник енглеског језика 
у другом циклусу основног 
образовања и васпитања
са 44% радног времена, за рад у 
одељењу на мађарском језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност-високо образовање (чл. 8 
Закона о основама система образовања и вас-
питања).

Наставник енглеског језика 
у првом циклусу основног 
образовања и васпитања
са 40% радног времена, на мађарском 
наставном језику

Наставник енглеског језика 
у првом циклусу основног 
образовања и васпитања
са 20% радног времена, на српском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одгова-
рајуће образовање према чл. 2 ст. 2 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12).

ОСТАЛО: VII/1 степен стручне спреме, високо 
образовање (чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања), за радна мес-
та: наставник музичке културе, техничког и 
информатичког образовања, географије, физи-
ке, математике, немачког језика, енглеског 
језика; стручна спрема у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/12); 
да кандидат има држављанство Републике 
Србије; да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља школа); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ 
прибавља школа); за радно место у одељењи-
ма на мађарском наставном језику, лице мора 
да има доказ о знању мађарског језика (завр-
шено средње, више или високо образовање 
на мађарском језику или потврда високош-
колске установе о знању мађарског језика). 
За радно место наставника енглеског језика у 
првом циклусу основног образовања и васпи-
тања (одељење на српском наставном језику) 
није услов знање мађарског језика. Кандидат 
уз кратку биографију прилаже: уверење о 
држављанству РС; оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење са 
факултета да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина - сходно 
чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11); доказ о знању мађарског језика (осим 
за радно место наставника енглеског језика у 
првом циклусу основног образовања и васпи-
тања у одељењима на српском језику). Лекар-
ско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 
8 дана.

ош “БранКо радиЧевиЋ“
25240 Стапар, Вука Караџића 20
тел. 025/827-701

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: наставник ликовне културе и друга 
звања у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи.

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: наставник физичког васпитања и 
друга звања у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи.

ОСТАЛО: Лице треба да има одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије) у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијима у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године. Лица која имају одгова-
рајуће образовање путем одговарајуће потвр-
де издате од стране високошколске установе 
доказују да имају одговарајуће образовање 
из психолошких и методичких дисциплина, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Уз пријаву на конкурс приложити сле-
дећу документацију: уверење о држављанству 
Републике Србије-не старије од 6 месеци; ове-
рен препис (фотокопију) дипломе о стручној 
спреми; одговарајућу потврда високошколске 
установе о стеченом образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви; кратку биографију. Уверење да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, прибавља школа. Лекарско уверење 
прилаже изабрани кандидат пре потписивања 
уговора о раду. Уколико изабрани кандидат 
поседује лиценцу или уверење о положеном 
стручном испиту, у његов уговор о раду биће 
унет пробни рад од 6 месеци. Рок за пријаву 
је 8 дана.

сремсК А мИТровИцА

основна шКола 
„слоБодан БајиЋ паја“
22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/436-166

Наставник информатике и 
рачунарства
за рад у матичној школи у Пећинцима 
и подручном одељењу у Доњем 
Товарнику, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 
дана, са 35% радног времена

УСЛОВИ: услови према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/2012).

Наставник математике
за рад у матичној школи у Пећинцима, 
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 
45% радног времена

УСЛОВИ: услови према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/2012).

ОСТАЛО: Кандидати поред одговарајућег обра-
зовања треба да испуњавају и следеће услове: 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да су држављани Републике Србије. Кандидати 
уз пријаву треба да приложе следеће доказе: 
диплому о стеченој стручној спреми (оригинал 
или оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци). Лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба 
за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Све пријаве са документацијом доста-
вити на адресу школе, лично или поштом. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Информације на број 
телефона: 022/436-166. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати.

основна шКола 
„др ђорђе натошевиЋ“
22323 Нови Сланкамен
Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Наставник математике
за 88,88% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одгова-
рајућег смера према Правилнику о степену и 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/2012), професор 
математике; дипломирани математичар; дип-
ломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар-информатичар; професор мате-
матике и рачунарства; дипломирани мате-
матичар за математику економије; професор 
информатике-математике; дипломирани мате-
матичар-астроном; дипломирани математи-
чар-примењена математика; дипломирани 
математичар-математика финансија (са избор-
ним предметом: Основи геометрије); дипло-
мирани информатичар; мастер математичар; 
мастер професор математике; мастер профе-
сор математике и физике; мастер професор 
математике и информатике; мастер професор 
физике и математике; мастер професор инфор-
матике и математике; дипломирани професор 
математике-мастер; дипломирани математи-
чар-мастер; дипломирани инжењер матема-
тике-мастер (са изборним предметом: Основи 
геометрије); дипломирани математичар-про-
фесор математике; дипломирани математичар-
теоријаска математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом: Основи 
геометрије); професор хемије-математике; 
професор географије-математике; професор 
физике-математике; професор биологије-мате-
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матике; професор математике-теоријско усме-
рење; професор математике-теоријски смер; 
дипломирани математичар и информатичар; 
лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета: Геометрија или Основи 
геометрије) или двопредметне наставе матема-
тике и физике, односно математике и инфор-
матике, као и услови прописани чл. 8 и чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011). Поред општих услова прописа-
них законом и услова у погледу одговарајуће 
стручне спреме, кандидат треба да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс при-
ложити следеће доказе о испуњености услова: 
доказ о стеченој стручној спреми-оригинал или 
оверену фотокопију дипломе, уверење о држа-
вљанству Републике Србије, оригинал или ове-
рену фотокопију. Лекарско уверење подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду, а уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. Наведена документација се може дос-
тавити у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Пријаве са документацијом послати на адресу 
школе или предати лично у секретаријат шко-
ле, у року од 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

основна шКола 
„др ђорђе натошевиЋ“
22323 Нови Сланкамен
Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Шеф рачуноводства и 
административни радник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани економиста-мастер или дипломирани 
економиста који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, у складу са Законом о висо-
ком образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године, као и дипломирани економиста који 
има високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, као и услови 
прописани чл. 8 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Поред општих 
услова прописаних законом и услова у погледу 
одговарајуће стручне спреме, кандидат треба 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања; да је држављанин Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс приложити следеће доказе 
о испуњености услова: доказ о стеченој струч-
ној спреми-оригинал или оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству Републи-
ке Србије, оригинал или оверену фотокопију. 
Лекарско уверење подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду, а уверење 
о неосуђиваности прибавља школа. Наведена 
документација се може доставити у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Пријаве са доку-
ментацијом послати на адресу школе или пре-

дати лично у секретаријат школе, у року од 
15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

шКола за основно и 
средЊе оБразоваЊе 
„радивој поповиЋ“
22000 Сремска Митровица
Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185, 630-367

Дипломирани дефектолог, 
олигофренолог у својству 
приправника
2 извршиоца

Дипломирани дефектолог, 
олигофренолог у својству 
приправника
на одређено време
7 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани дефектолог, олигофренолог.

Наставник енглеског језика
са 85% радног времена у својству 
приправника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, настав-
ник енглеског језика и дефектолошка оспо-
собљеност.

Психолог у својству приправника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, психо-
лог.

Наставник теоријске наставе у 
одељењима средње школе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани сликар и дефектолошка оспособље-
ност.

Наставник практичне наставе 
у одељењима средње школе 
(грађевински техничар)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевин-
ски техничар и дефектолошка оспособљеност.

Наставник ромског језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, наставник 
ромског језика и дефектолошка оспособље-
ност.

Радник у школској радионици

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машинске 
струке.

Домар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електро-
техничке струке.

ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 

није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству не може бити ста-
рије од шест месеци). Доказ о завршеној школи 
и уверење о држављанству подносе се уз прија-
ву на конкурс, а лекарско уверење пре закљу-
чивања уговора о раду. Доказ о некажњавању 
прибавља установа. Фотокопије приложе-
них докумената морају бити уредно оверене. 
Пријаве доставити у секретаријат школе лич-
но или послати на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

ош „ниКола тесла“
22304 Нови Бановци, Школска 2
тел. 022/341-314, 342-505

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен-висока или VI степен-
виша стручна спрема; испуњеност услова за 
наведено радно место из Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Поред 
наведене стручне спреме, кандидат треба да 
испуњава и остале услове предвиђене чланом 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011): одговарајуће образовање (доказ 
доставља кандидат уз пријаву на конкурс); 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима (школа упућује 
кандидата у надлежну службу да прибави уве-
рење); да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (уверење прибавља школа 
службеним путем); држављанство Републике 
Србије (доставља кандидат уз пријаву на кон-
курс). Уз пријаву доставити: извод из матичне 
књиге рођених (не старији од шест месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); диплому о 
стеченој стручној спреми (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци, оригинал или овере-
на фотокопија). Рад у школи одвија се у две 
смене. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања, поштом на адресу школе 
или лично, од 08,00 до 14,00 часова, у секре-
таријату школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

сУбоТИц А

средЊа 
МедицинсКа шКола
24000 Суботица, Београдски пут 126
тел. 024/558-336

Наставник здравствене неге - 
вежбе и блок
са 59% радног времена, на мађарском 
наставном језику, на одређено време до 
краја школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша 
медицинска сестра-техничар, струковна меди-
цинска сестра, организатор здравствене неге, 
санитарно-еколошки инжењер-специјалиста 
са претходно стеченим образовањем за стру-
ковну медицинску сестру. Кандидати поред 
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ових услова треба да имају претходно стечено 
средње образовање у подручју рада здравство 
и социјална заштита и знање мађарског језика.

Наставник здравствене неге - 
вежбе и блок
са 21% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша 
медицинска сестра-техничар, струковна меди-
цинска сестра, организатор здравствене неге, 
санитарно-еколошки инжењер-специјалиста 
са претходно стеченим образовањем за стру-
ковну медицинску сестру. Кандидати поред 
ових услова треба да имају претходно стечено 
средње образовање у подручју рада здравство 
и социјална заштита.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
прилажу следећа документа: молбу са био-
графијом, диплому или оверену фотокопију 
дипломе, доказ да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва, доказ о знању мађарског језика када се 
образовно-васпитни рад остварује у одељењи-
ма мађарске националне мањине (као доказ 
о знању мађарског језика признаје се стече-
но средње, више или високо образовање на 
мађарском језику или уверење о положеном 
испиту из мађарског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе), уверење 
о држављанству или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, лекарско уверење да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (подно-
си се пре закључења уговора о раду), уверење 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (прибавља школа по службеној 
дужности). У поступку одлучивања о избору 
наставника, директор школе врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности, у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандар-
дизованих поступака. У року од осам дана од 
дана добијања резултата провере, директор 
прибавља мишљење школског одбора. Дирек-
тор доноси одлуку о избору кандидата у року 
од осам дана од дана добијања мишљења 
школског одбора. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са кратком биографијом и доказима о испуња-
вању услова огласа доставити на адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс“, у року од осам 
дана од дана објављивања. 

поништеЊе дела 
КонКурса 
теХниЧКа шКола 
„иван сариЋ“
24000 Суботица
Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

Конкурс објављен 14.11.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се 
за радно место: одржавалац машина, 
опреме, инсталација-електричарски део, 
са 30% радног времена. У осталом делу 
конкурс је непромењен.

гиМназија за 
талентоване уЧениКе 
„деже КостолаЊи“
24000 Суботица
Трг жртава фашизма 21
тел. 024/524-785

Професор музичке културе
са 45% радног времена, за рад на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен: 
академски музичар, дипломирани музичар 
(сви смерови), музички педагог, дипломирани 
музички педагог, професор солфеђа и музичке 
културе, професор музичке културе, дипломи-
рани етномузиколог, активно знање мађарског 
језика.

Професор немачког језика
са 60% радног времена, за рад на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен: 
професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност, активно знање 
мађарског језика.

ОСТАЛО: Поред наведених услова у погледу 
врсте и степена стручне спреме, кандидат тре-
ба да испуњава и услове предвиђене чл. 120 и 
121 став 7 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/2011): одговарајуће образовање; 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. Посло-
ве наставника и стручног сарадника у школи 
у којој се образовно-васпитни рад остварује 
на језику националне мањине, осим за ром-
ски језик, може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на језику 
националне мањине или је положило испит из 
тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Као докази се подносе: оверен 
препис или оригинал дипломе о стеченој врсти 
и степену стручне спреме, оверен препис или 
оригинал уверења о држављанству Републи-
ке Србије, сведочанство о завршеној средњој, 
вишој или високој стручној спреми на мађар-
ском наставном језику или доказ о положеном 
испиту из мађарског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Лекарско 
уверење да је кандидат психички, физички и 
здравствено способан за рад са децом и учени-
цима се подноси приликом закључења уговора 
о раду и проверава се у току рада. Уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, прибавља установа од надлежног 
секретаријата унутрашњих послова. Небла-
говремена и непотпуна документација неће 
се разматрати. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на адресу Гимназије.

МузиЧКа шКола суБотица
24000 Суботица
Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Наставник трубе за основну 
музичку школу
са 30% радног времена

Наставник трубе за основну 
музичку школу
са 10% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник трубе за средњу 
музичку школу
са 60% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник хорне за основну 
музичку школу
са 6% радног времена

Наставник хорне за средњу 
музичку школу
са 15% радног времена

Наставник хорне за средњу 
музичку школу
са 30% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник српског 
традиционалног певања за 
основну музичку школу
са 24% радног времена

Наставник  традиционалног 
певања за средњу музичку школу
са 30% радног времена

Наставник флауте за основну 
музичку школу
са 50% радног времена

Наставник флауте за основну 
музичку школу
са 50% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник флауте за средњу 
музичку школу
са 20% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник гитаре за основну 
музичку школу
са 40% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник гитаре за основну 
музичку школу
са 90% радног времена

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла
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Наставник обое за основну 
музичку школу
са 42% радног времена

Наставник обое за средњу 
музичку школу
са 17,5% радног времена

Наставник обое за основну 
музичку школу
са 12% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник обое за основну 
музичку школу
са 17,5% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник фагота за средњу 
музичку школу
са 20% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник фрулице за основну 
музичку школу
са 30% радног времена

Наставник дечијег оркестра за 
средњу музичку школу
са 10% радног времена

Наставник соло певања за 
основну музичку школу
са 20% радног времена

Наставник соло певања за средњу 
музичку школу
са 20% радног времена

Наставник соло певања за 
основну музичку школу
са 10% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник соло певања за средњу 
музичку школу
са 50% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник саксофона за основну 
музичку школу
са 60% радног времена

Наставник саксофона за основну 
музичку школу
са 20% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник саксофона за средњу 
музичку школу
са 20% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник хармонике за основну 
музичку школу
са 55% радног времена

Наставник италијанског језика за 
средњу музичку школу
са 20% радног времена

Наставник италијанског језика за 
средњу музичку школу
са 20% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник физике за средњу 
музичку школу
са 10% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник аудиовизуелне технике 
за средњу музичку школу
са 5% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник хармоније
на одређено време до краја школске 
године, ради замене запосленог који 
је распоређен на место помоћника 
директора, за средњу музичку школу, 
са 20% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник музичких облика
на одређено време до краја школске 
године, ради замене запосленог који 
је распоређен на место помоћника 
директора, за средњу музичку школу, са 
20% радног времена

Наставник историје џеза за 
средњу музичку школу
са 10% радног времена

Наставник историје џеза за 
средњу музичку школу
са 5% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник развијања слуха за 
средњу музичку школу
са 20% радног времена

Наставник малих ансамбла за 
средњу музичку школу
са 20% радног времена

Наставник бас гитаре за основну 
музичку школу
са 15% радног времена

Наставник клавира за основну 
музичку школу
2 извршиоца

Наставник клавира
на одређено време ради замене 
запослене која обавља функцију в.д. 
директора, за основну музичку школу, 
са 50% радног времена

Наставник клавира
на одређено време ради замене 
запослене која обавља функцију в.д. 
директора, за средњу музичку школу, 
са 50% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник клавира за основну 
музичку школу
са 20% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник клавира за средњу 
музичку школу

Наставник клавира за средњу 
музичку школу
са 40% радног времена

Наставник клавира за средњу 
музичку школу
са 80% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник клавира за средњу 
музичку школу
са 50% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник корепетиције за 
основну музичку школу
са 60% радног времена

Наставник корепетиције за 
средњу музичку школу
са 80% радног времена

Наставник корепетиције за 
средњу музичку школу
са 30% радног времена

Наставник солфеђа за основну 
музичку школу
са 80% радног времена

Наставник солфеђа за основну 
музичку школу
са 20% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставника солфеђа 
у четворогодишњем и 
двогодишњем образовању за 
основну музичку школу
са 50% радног времена

Наставник солфеђа у 
четворогодишњем и 
двогодишњем образовању за 
основну музичку школу
са 50% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник солфеђа за основну 
музичку школу
са 30% радног времена
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Наставник солфеђа за основну 
музичку школу
са 70% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник народних игара за 
средњу музичку школу
са 10% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник цитре за средњу 
музичку школу
са 10% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник аранжирања за средњу 
музичку школу
са 10% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник савремене 
хармоније са импровизацијом и 
оркестрацијом за средњу музичку 
школу
са 5% радног времена

Наставник савремене 
хармоније са импровизацијом и 
оркестрацијом за средњу музичку 
школу
са 10% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу струч-
ну спрему предвиђену Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника у основ-
ној музичкој школи, односно Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама; да има психофизичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике 
Србије, да поседује знање мађарског језика-
за рад у одељењима где се настава одвија на 
мађарском наставном језику. Уз пријаву дос-
тавити: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење или диплому 
о стеченом образовању, доказ о знању мађар-
ског језика (за рад у одељењима где се настава 
одвија на мађарском наставном језику), све у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ да 
кандидат има здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закљу-
чивања уговора о раду. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
извршиће надлежна служба за запошљавање. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, школа ће прибавити 
по службеној дужности од МУП-а, за изабра-
ног кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне у 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

универзитет у 
новоМ саду 
уЧитеЉсКи фаКултет на 
МађарсКоМ наставноМ 
језиКу у суБотици
24000 Суботица, Штросмајерова 11
тел. 024/624-444

Објављује конкурс за заснивање радног 
односа и стицање звања:

Наставник за научну област 
Историја културе - ужа научна 
област Фолклористика и историја 
културе
сва звања, за рад на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука, а остали услови за избор наставника 
факултета предвиђени су одредбама Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење и 
97/2008, 44/2010 и 93/2012) и општим акти-
ма Универзитета у Новом Саду и Учитељског 
факултета на мађарском наставном језику 
у Суботици. У звање наставника може бити 
изабрано лице које није правоснажном пресу-
дом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у области послова на факултету. Пријаве 
кандидата са прилозима: биографија, дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија, не старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старија од 6 месеци), списак научних радо-
ва, радови, лекарско уверење, уверење о 
неосуђиваности од СУП-а, подносе се Учи-
тељском факултету на мађарском наставном 
језику у Суботици, на адресу: Штросмајерова 
11, у року од 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у обзир.

предшКолсКа установа 
„наша радост“
24000 Суботица, Антона Ашкерца 3
тел. 024/646-417

Референт за заштиту и безбедност 
на раду

УСЛОВИ: Осим општих услова који су прописа-
ни Законом о раду, кандидат мора испуњавати 
и следеће посебне услове: да има одговарајуће 
образовање - дипломирани инжењер зашти-
те на раду који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
4 године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије; положен стручни 
испит; пасивно знање рада на рачунару; јед-
на година радног искуства. Уз пријаву на кон-
курс потребно је да кандидат приложи и дока-
зе о испуњавању наведених посебних услова 
(фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију радне књижице, уверење о држа-
вљанству). Уверење да кандидат није осуђи-
ван и да се против њега не води кривични 
поступак прибавља установа. Кандидат треба 
да поднесе своју радно-професионалну био-
графију. Пријаве са доказима о испуњености 

услова подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве се шаљу на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Конкурс за избор и пријем у радни однос 
референта за заштиту и безбедност на раду на 
неодређено време“. Неблаговремено послате и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

основна шКола 
„иван МилутиновиЋ“
24000 Суботица
Београдски пут 50
тел. 024/671-180

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи, на хрватском 
наставном језику
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Малој 
Босни, на хрватском наставном језику

УСЛОВИ: На основу члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кан-
дидат треба да испуњава, осим општих услова 
прописаних законом за пријем у радни однос, 
и посебне услове радног места и треба да има: 
одговарајуће високо образовање - професор 
разредне наставе, учитељски факултет, према 
Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 4/2009); пси-
хофизичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; доказ да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; доказ о знању хрват-
ског језика. Кандидат је дужан да уз молбу на 
конкурс достави: оригинал или оверену копију 
дипломе о завршеном образовању, уверење о 
држављанству РС. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Молбе слати на адресу 
школе.

шАбАц

МедицинсКа шКола 
„др андра јовановиЋ“
15000 Шабац
тел. 015/342-175
факс: 015/342-177

Школски психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани психолог; дипломира-
ни школски психолог - педагог; дипломирани 
психолог, смер школско-клинички; професор 
психологије.

Професор психологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани 
школски психолог-педагог; дипломирани пси-
холог.

ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног 
односа у школи прописани су чл. 8, 120, 130 
и 132 Закона о основама система образовања 
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и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011). Посебни услови конкурса утврђени су 
одредбама Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, уверење о држа-
вљанству (оригинал или оверену копију), извод 
из матичне књиге рођених, краћу биографију. 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о 
психичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. 
Право учешћа на конкурсу има кандидат који 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, о чему ће школа прибавити доказ по 
службеној дужности од СУП-а, за изабраног 
кандидата. Доказ о психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се при закључивању уговора о раду, а 
проверу психофизичких способности са рад са 
децом и ученицима врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, а пре доношења одлуке о избору. 
На проверу психофизичких способности биће 
упућени само кандидати који уђу у ужи избор. 
Неоверене фотокопије наведених докумената 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс сла-
ти на горенаведену адресу.

ош „доситеј оБрадовиЋ“
Волујац
15233 Метлић

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: Поред доказа о испуњавању општих 
услова за заснивање радног односа (чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања), кандидати треба да приложе и доказ 
о одговарајућој стручној спреми, у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

ош „Мајур“
15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чл. 8 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09), као и услове утврђене Правил-
ником о врсти и степену стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи и 
Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних програма у основној школи и 
да има одговарајуће образовање, психофизич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има држављан-
ство Републике Србије. Кандидат уз пријаву на 
конкурс подноси: доказ о одговарајућем обра-
зовању (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе), уверење о држављанству (оригинал 

или оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија). Пријаве са потребном документацијом 
подносе се на горенаведену адресу.

УжИце

теХниЧКа шКола
31260 Косјерић, Светосавска 39
тел. 031/781-645

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: да посе-
дује одговарајуће високо образовање из чла-
на 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11), стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, за настав-
ника школе, и то за подручје рада: машинство 
и обрада метала; економија, право и админи-
страција; трговина, угоститељство и туризам и 
електротехника, педагога или психолога; посе-
довање дозволе за рад (лиценца) за наставни-
ка школе, психолога или педагога; да има пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављан-
ство РС; најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Дирек-
тор се бира на мандатни период од 4 годи-
не. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс 
приложити: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, оригинал или оверена фото-
копија); оверен препис-фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис-фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања. 
Доказ о савладаној обуци и положеном испи-
ту за директора (изабрани кандидат који нема 
савладану обуку и положен испит за директора 
биће обавезан да испит положи у року од годи-
ну дана од ступања на дужност). Доказ о пси-
хичкој и физичкој способности за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат доставља пре 
закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве доставити на адресу школе, са 
назнаком: „Конкурс за директора“ или предати 
лично у секретаријату школе, радним данима, 
од 08,00 до 13,00 часова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити од Комисије за избор 
директора и на број телефона: 031/781-645.

ош „рајаК павиЋевиЋ“
31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 10
тел. 031/865-174

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: да посе-
дује одговарајуће високо образовање из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања - високо образовање стечено на 
студијама другог степена-дипломске академс-
ке студије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије, 
у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године, за наставника 
основне школе, педагога или психолога; посе-
довање дозволе за рад (лиценца); савладана 
обука и положен испит за директора школе; 
поседовање психичких, физичких и здравстве-
них способности за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Директор 
се бира на мандатни период од 4 године. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс приложити: уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених; оверен препис-фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис-фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу; потвр-
ду о радном искуству у области образовања и 
васпитања; радну биографију; оквирни план 
рада за време мандата; доказ о поседовању 
организационих способности (факултативно). 
Изабрани кандидат који нама савладану обуку 
и положен испит за директора биће обавезан 
да испит положи у року од годину дана од сту-
пања на дужност. Доказ о психичкој и физич-
кој способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат доставља пре закључивања 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности приба-
вља школа. Пријаве доставити на адресу шко-
ле или лично, радним данима од 08,00 до 13,00 
часова. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и на број телефо-
на: 031/865-174.

висоКа пословно 
теХниЧКа шКола 
струКовниХ студија
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачунарско инжењерство 
и информатика (наставни 
предмети: Апликативни софтвер, 
Алати база података и Увод у 
објективно програмирање)
са 30% радног времена, на одређено 
време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер студија или специја-
листичких студија који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам. Кандидат уз пријаву на конкурс подно-

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање



   |  Број 494  |  05.12.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs50 

си: биографију; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факултету или високој школи стру-
ковних студија; потврду о просечној оцени у 
току студија (уколико није уписано на дипломи). 
Услови за избор прописани су Законом о висо-
ком образовању, Статутом Школе, Правилником 
о избору наставника и сарадника и Правилни-
ком о систематизацији радних места. Пријаве на 
конкурс доставити на адресу школе.

уЧитеЉсКи фаКултет
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Асистент за ужу научну област 
Књижевност
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: магистар књижевних наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације (који 
је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом 08,00), односно студент док-
торских студија (филолошки, односно фило-
зофски факултет), који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом 
08,00 и који показује смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
Методика наставе ликовне 
културе и ужу уметничку област 
Ликовна култура
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: магистар историје уметности коме 
је прихваћена тема докторске дисертације, 
односно уписане докторске студије, који је 
претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом 08,00, односно студент док-
торских студија (филозофски факултет или 
академија ликовне уметности) који је претхо-
дне нивое студија завршио са укупном просеч-
ном оценом 08,00.

ОСТАЛО: Пријаве са потпуном документацијом 
подносе се на горенаведену адресу. Кандида-
ти поред општих услова прописаних Законом 
о високом образовању и Статутом Учитељског 
факултета у Ужицу, морају поднети доказ о 
неосуђиваности за кривично дело против пол-
них слобода, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир.

основна шКола за 
оБразоваЊе уЧениКа са 
сМетЊаМа у развоју 
„Миодраг в. МатиЋ“
31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-690

Тифлолог
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани дефектолог тифлопедагог. Кандидат мора 
испуњавати услове утврђене Законом о осно-
вама система образовања и васпитања, као и 
услове наведене у Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника, васпитача и стручних 
сарадника у основној школи за глуве. Пријаве 
са потпуном документацијом (извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци; оверена фотокопија 
дипломе), доставити на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“. Изабрани кандидат је дужан 
да по пријему у радни однос достави лекарско 
уверење о психичкој и здравственој способ-

ности за рад. Доказ о испуњености услова из 
члана 120 став 1 тачка 3 истог члана Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(потврда о некажњавању), прибавиће школа.

еКоноМсКа шКола
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-383

Наставник математике
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са Законом о основама система образовања и 
васпитања, врста стручне спреме према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у 
стручним школама; да кандидати испуњавају 
услове прописане чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз прија-
ву на конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти.

ужиЧКа гиМназија
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-140

Наставник физике
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Стручни сарадник-библиотекар 
школе
са 20% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, струч-
на спрема према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији; да канди-
дати испуњавају услове прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњавању услова (фотокопија дипломе и 
уверење о држављанству), доставити на горе-
наведену адресу.

вА љево

ош „илија БирЧанин“
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104, 271-270

Професор математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: VII степен стручне спреме одгова-
рајуће школе; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање шест месе-
ци, нити за кривично дело против достојанства 
личности и морала; да је држављанин Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: уверење о држављанству, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, лекарско уверење, доказ о неосуђиваности 
за поменута кривична дела. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са.

ош „Милош МарКовиЋ“
Доње Лесковице
14205 Лелић
тел. 014/275-122

Професор енглеског језика
са 11% радног времена

Професор физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сагласно 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи.

Помоћни радник
са 80% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу Горњи Таор

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља: доказ 
о стеченој стручној спреми, уверење о држа-
вљанству и извод из матичне књиге рођених. 
Сви тражени документи морају бити доставље-
ни као оригинал или оверене копије оригина-
ла. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

исправКа дела огласа 
ош „сава КерКовиЋ“
14240 Љиг, Светог Саве 22/а
тел. 014/3445-172

Оглас објављен 28.11.2012. године у 
публикацији „Послови“, за радно место: 
педагошки асистент, на одређено вре-
ме за школску 2012/2013. годину, мења 
се у погледу услова, где уместо: IV сте-
пен стручне спреме, предвиђен систе-
матизацијом радних места у основном 
образовању, са завршеном обавезном 
уводном обуком за педагошког асистен-
та при Министарству просвете, треба да 
стоји: стечено средње образовање пред-
виђено систематизацијом радних места 
у основном образовању, са завршеном 
обавезном уводном обуком за педагош-
ког асистента, при Министарству просве-
те. У осталом делу оглас је непромењен.

исправКа дела огласа 
поЉопривредна шКола 
са доМоМ уЧениКа 
„ваЉево“
14000 Ваљево, Владике Николаја 54
тел. 014/221-557, 223-122, 225-740

Оглас објављен 31.10.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, мења се у погледу 
назива радног места за следећа радна 
места: руковалац механичар пољопри-
вредне технике, на одређено време за 
школску 2012/2013. годину, где умес-
то наведеног треба да стоји: руковалац 
механичар пољопривредне технике; 
помоћни радник на школској економији, 
на одређено време за школску 2012/2013. 
годину, где уместо наведеног треба да 
стоји: помоћни радник на школској еко-
номији. У осталом делу оглас је непро-
мењен.

Наука и образовање
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ош „Миле дуБЉевиЋ“
14224 Лајковац, Светог Саве 3
тел. 014/3431-300, 3431-336

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Доњи 
Лајковац, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидати треба да испуњавају 
и услове предвиђене Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања, односно Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи и да 
имају положен испит и дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника.

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи и издвојеним 
одељењима, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства

Наставник географије
за рад у матичној школи и издвојеном 
одељењу Бајевац, на одређено време 
до истека мандата директору школе

Наставник немачког језика
са 11% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидати треба да испуњавају 
и услове предвиђене Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања, односно Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи.

врАње

средЊа поЉопривредно 
ветеринарсКа шКола 
„стеван синђелиЋ“
17500 Врање, Браће Рибникар бб
тел. 017/417-832

Помоћни радник
за 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, држављан-
ство Републике Србије, да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: оверен препис (копију) сведочан-
става о одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству Републике Србије, уверење 
да се против њега не води истрага и да није 
подигнута оптужница, извод из матичне књи-
ге рођених, кратку биографију и телефон за 
контакт. Лекарско уверење за рад у просвети 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Пријаве слати на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

шосо „вуле антиЋ“
17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

Наставник практичне наставе за 
образовни профил: помоћник 
обрађивача лима
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Наставник теоријске наставе у 
области текстилства
са 20% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наставник основа друштвених 
дисциплина
са 15% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наставник уређења друштва
са 20% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање сагласно 
члану 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/2011) и Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за ученике 
лако ометене у развоју („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009 и 
2/2012), психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима, држа-
вљанство Републике Србије, да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву кандидат треба да поднесе: 
доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци), доказ о прописаној стручној спре-
ми-диплома (или оверен препис/фотокопија 
дипломе). Уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
прибавља школа. Доказ о психичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља се при закључењу уговора о 
раду, а проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши Национална 
служба за запошљавање, применом стандарди-
зованих поступака, а пре доношења одлуке о 
избору. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Пријаве се подносе на адресу 
школе. За ближе информације обратити се на 
број телефона: 017/423-621.

поништеЊе дела огласа 
струЧна шКола 
„свети сава“
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 240
тел. 017/653-663

Оглас објављен 14.11.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се 
за радно место: професор биологије, са 
15% радног времена. Остали део огласа 
је непромењен.

ош „доситеј оБрадовиЋ“
17500 Врање, Омладинска 20
тел. 017/400-352

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор разредне наставе, настав-
ник разредне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер.

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

Наставник српског језика
са 95% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године, место 
рада: Моштаница

УСЛОВИ: професор српског језика и књижев-
ности, професор српског језика и књижевнос-
ти са општом лингвистиком, професор српске 
књижевности и језика, професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима, дипломирани фило-
лог српске књижевности са јужнословенским 
књижевностима, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик, дипломирани филолог 
српског језика са југословенским језицима, 
професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност, професор српскохрватског језика и опште 
лингвистике, професор српскохрвартског јези-
ка и југословенске књижевности, професор, 
односно дипломирани филолог за југословен-
ску и општу књижевност, професор југословен-
ске књижевности са страним језиком, дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик, 
дипломирани филолог за српски језик и књи-
жевност, професор српског језика и књижев-
ности у одељењима за националне мањине, 
професор српског језика и српске књижевнос-
ти, дипломирани компаратиста, мастер фило-
лог (студијски програми: српски језик и књи-
жевност, српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, српски језик, српска књижев-
ност, српска филологија).

Наставник руског језика
на одређено време до повратка радника 
са боловања, место рада: Врање и 
Моштаница

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за руски језик и књижевност, мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил руски језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил руски језик).

Наставник математике
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
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математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија, 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер математике 
- мастер, дипломирани математичар - профе-
сор математике, дипломирани математичар - 
теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике, дипломирани математичар-тео-
ријска математика, дипломирани инжењер 
математике, професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије-
математике, професор математике -теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер , дипломирани математичар и информа-
тичар.

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године, место 
рада: Моштаница

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани 
физичар, професор физике и хемије, дипло-
мирани педагог за физику и хемију, професор 
физике и основа технике, дипломирани педа-
гог за физику и основе технике, професор 
физике и математике, дипломирани астрофи-
зичар, дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику, професор физике и 
хемије за основну школу, професор физике и 
основа технике за основну школу, дипломира-
ни фитзичар за примењену физику, професор 
физике за средњу школу, дипломирани физи-
чар истраживач, дипломирани професор физи-
ке и хемије за основну школу, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани физичар за општу физи-
ку, дипломирани физичар за теоријску и екс-
перименталну физику, дипломирани педагог 
за физику и ОТО, дипломирани астроном, смер 
астрофизика, професор физике - информатике, 
дипломирани физичар - медицинска физика, 
дипломирани професор физике - мастер, дип-
ломирани физичар - мастер, мастер физичар, 
мастер професор физике, мастер професор 
професор физике и хемије, мастер професор 
физике и информатике, дипломирани физичар 
- мастер физике метеорологије, дипломирани 
физичар - мастер физике-астрономије, дипло-
мирани физичар мастер медицинске физике, 
дипломирани професор физике, информатике-
мастер, дипломирани физичар професор физи-
ке-мастер, дипломирани физичар теоријска и 
експериментална физика-мастер, дипломира-
ни физичар-примењена и компјутерска физи-
ка - мастер, дипломирани физичар - примење-
на физика информатика-мастер, дипломирани 
физичар - професор физике и основа технике 
за основну школу-мастер, дипломирани физи-
чар-професор физике и хемије за основну шко-
лу-мастер.

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године, место 
рада: Моштаница

УСЛОВИ: дипломирани хемичар, професор 
хемије, професор хемије и физике, професор 
хемије и биологије, дипломирани хемичар 
опште хемије, дипломирани хемичар за истра-
живање и развој, дипломирани физико-хеми-
чар, дипломирани хемичар - смер хемијско 
инжењерство, професор биологије и хемије, 
професор физике и хемије за основну школу, 

дипломирани професор биологије и хемије, 
дипломирани хемичар - професор хемије, дип-
ломирани професор хемије - мастер, професор 
физике - хемије, професор географије - хемије, 
професор биологије - хемије, дипломирани 
професор физике - хемије - мастер, дипломи-
рани професор биологије - хемије - мастер, 
дипломирани педагог за физику - хемију, дип-
ломирани физичар - професор физике и хемије 
за основну школу - мастер, дипломирани физи-
чар - мастер, мастер професор хемије, мастер 
хемичар, мастер професор физике и хемије, 
мастер професор биологије и хемије.

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са јавне 
функције, место рада: Моштаница

УСЛОВИ: професор историје, професор исто-
рије и географије, дипломирани историчар, 
мастер историчар, дипломирани историчар-
мастер.

Наставник информатике
са 70% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: професор информатике, професор 
информатике у образовању, професор инфор-
матике и техничког образовања, дипломи-
рани инжењер информатике, дипломирани 
инжењер пословне информатике, дипломи-
рани инжењер електротехнике - за рачунску 
технику и информатику, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дип-
ломирани инжењер организације рада, смер 
кибернетски, дипломирани инжењер организа-
ције за информационе системе, дипломирани 
инжењер за информационе системе, дипло-
мирани инжењер организационих наука-одсек 
за информационе системе, дипломирани еко-
номиста-за економику, статистику и инфор-
матику, дипломирани математичар, професор 
математике, професор физике, дипломирани 
инжењер електротехнике, смер рачунске тех-
нике и информатике, дипломирани инжењер 
електротехнике, професор технике и инфор-
матике, професор техничког образовања, про-
фесор електротехнике, професор машинства, 
дипломирани инжењер менаџмента за инфор-
мационо-управљачке и комуникационе систе-
ме, професор информатике-математике, лица 
која су на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године, 
имала најмање четири семестра информатич-
ких предмета, дипломирани информатичар, 
дипломирани информатичар-пословна инфор-
матика, дипломирани информатичар-професор 
информатике, професор географије-инфор-
матике, дипломирани информатичар-мастер, 
дипломирани професор географије-информа-
тике мастер, професор физике-информатике, 
дипломирани професор физике-информати-
ке-мастер, дипломирани информатичар-мас-
тер пословне информатике, дипломирани 
инжењер електротехнике за рачунарску тех-
нику и информатику, дипломирани економи-
ста за економску статистику и информатику, 
дипломирани физичар, дипломирани физи-
чар-примењена и компјутерска физика-мас-
тер, дипломирани физичар-примењена физика 
и информатика-мастер, мастер математичар, 
мастер информатичар, мастер инжењер елек-
тротехнике и рачунарства, мастер економиста, 
мастер професор информатике и математике, 
мастер професор информатике и физике, мас-
тер професор физике и информатике, мастер 
професор географије и информатике, мас-
тер професор технике и информатике, мас-
тер професор информатике и технике, мас-
терр инжењер информациониох технологија, 

мастер инжењер организационих наука (смер 
информациони системи и технологије или 
софтверско инжењерство и рачунарске науке), 
дипломирани инжењер електротехнике и рачу-
нарства-мастер, дипломирани инжењер орга-
низационих наука-мастер из информационих 
система и технологија, дипломирани професор 
информатике и математике-мастер, дипломи-
рани професор технике и информатике-мас-
тер, дипломирани професор информатике и 
технике-мастер. Лица која су стекла академско 
звање мастер односно, дипломирани-мастер, 
морају да имају у оквиру завршених основ-
них академских студија положено најмање пет 
испита из информатичких предмета, од тога 
најмање један из области програмирања и два 
предмета из једне или обе следеће области - 
математика или теоријско рачунарство.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном судском пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Докази о испуњености услова 
из тач. 1 и 2 достављају се уз пријаву за кон-
курс. Испуњеност услова из тачке 3 провера-
ва школа посредством одговарајућих служби 
Националне службе за запошљавање, доказ о 
испуњености услова из тачке 4 прибавља шко-
ла. Конкурс је отворен осам дана од дана обја-
вљивања. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ош „МуХареМ Кадриу“
17520 Бујановац
Село Велики Трновац
тел. 017/656-671

1. Наставник српског језика
са 16 часова

2. Наставник географије
са 13 часова

3. Наставник немачког језика
са 2 часа

4. Наставник француског језика

5. Наставник математике
2 извршиоца

6. Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 18 часова

7. Наставник информатике и 
рачунарства
са 8 часова

8. Библиотекар

9. Наставник музичке културе
са 4 часа

10. Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
наставнице са функције директора 
школе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидати нису осуђи-
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вани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; доказ 
о знању језика на ком се остварује образовно-
васпитни рад. Проверу психичких, физичких и 
здравствених способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих 
поступака и доказује се пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа по службеној дужности, преко надлеж-
них органа. За радна места под ред. бр. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 и 8: кандидати треба да имају завршен 
VII степен стручне спреме, док за радна места 
под редним бројем 9 и 10: VII или VI степен 
стручне спреме. Уз пријаву поднети: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој 
школској спреми, уверење о држављанству, 
доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад (за кандидате који су завр-
шили студије на другом наставном језику и 
којима албански није матерњи језик). Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Комплетну документацију 
слати на адресу школе. Неблаговремене, непо-
тпуне и пријаве са неадекватном документа-
цијом неће се разматрати. Настава се изводи 
на албанском језику.

ош „вуК КараЏиЋ“
17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел. 017/815-950

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: у складу са чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у радни 
однос у школи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом, и ако има: 
1) одговарајуће образовање у складу са чл. 8 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, завршен одговарајући факултет са 
стеченим звањем које је предвиђено Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4) држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву кандидат доставља 
валидне доказе из тач. 1 и 4, а доказ из тачке 
2 доставља се непосредно пре закључења уго-
вора о раду, доказ из тачке 3 прибавља школа.

ош „зенеЉ Хајдини“
Рајинце
17523 Прешево
тел. 063/7579-845

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо 
образовање, лиценца за наставника, педагога 
или психолога, положен испит за директора 
школе и најмање 5 година радног стажа у обла-
сти образовања и васпитања. Мандат директо-
ра тече од дана ступања на дужност. Уз пријаву 
доставити: биографске податке, оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету, оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту (лиценци), потврду о радном 
искуству, са подацима о пословима и задацима 
које је кандидат обављао, прилоге којима дока-

зује своје стручне, организационе и друге ква-
литете, уверење да није осуђиван, односно да 
не постоји забрана обављања послова дирек-
тора школе и уверење о држављанству РС.

основна шКола 
„јован јовановиЋ зМај“
17530 Сурдулица
Дринске дивизије 6
тел. 017/815-250

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 
са функције директора школе, а 
најдуже до 20.10.2016. године

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно завршен одгова-
рајући факултет са стеченим звањем које је 
предвиђено Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Кандидати су дужни да уз 
пријаву са биографским подацима доставе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању и уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци). Лекарско уверење се подноси 
непосредно пре закључења уговора о раду, а 
уверење о неосуђиваности прибавља школа 
службеним путем за изабране кандидате. Пре 
доношења одлуке о избору врши се провера 
психофизичких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима, од стране Националне 
службе за запошљавање, применом стандар-
дизованих поступака.

ош „БранКо радиЧевиЋ“
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића бб
тел. 017/651-257

Професор математике

Професор математике
са 44% радног времена

Васпитач у припремном 
предшколском одељењу
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године
3 извршиоца

Професор руског језика
са 44% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Професор биологије
са 30% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Професор информатике
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника 
са функције

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012) - за радна места професора матема-
тике, професора биологије, професора руског 
језика и професора разредне наставе, према 
Правилнику о врсти стручне спреме васпита-
ча, медицинских сестара и стручних сарадника 
у дечијем вртићу („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 1/89) - за радно место васпитача 
у припремном предшколском одељењу, пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи 
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012) - за радно место професора информа-
тике и за радно место педагошког асистента - 
IV степен стручне спреме у било ком занимању 
и завршена обука за педагошког асистента, као 
и остали услови предвиђени Законом о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Кандидати тре-
ба да испуњавају услове прописане у чл. 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс доставити: ове-
рену фотокопију дипломе и уверење о држа-
вљанству (оригинал или оверену фотокопију). 
За радно место педагошког асистента достави-
ти и сертификат о завршеној уводној обуци за 
педагошког асистента. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа службеним путем. Директор 
школе извршиће ужи избор кандидата које ће 
упутити на претходну проверу психофизичких 
способности, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандарди-
зованих поступака, у року од 8 дана од дана 
истека рока за подношење пријаве. О датуму 
провере психофизичких способности кандида-
ти ће бити благовремено обавештени од стра-
не школе. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

основна шКола 
„жарКо зреЊанин уЧа“
17561 Радовница

Наставник историје
са 35% радног времена

Наставник математике
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Поред општих услова, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове прописа-
не одредбама члана 8 ст. 2 тач. 1 и 2 и чла-
на 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09); да 
има одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Поред 
пријаве на конкурс, кандидат треба да доста-
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ви и оверене фотокопије докумената којима 
доказује да испуњава услове конкурса: ове-
рену фотокопију дипломе, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених. 
Уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном предсудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, прибавља уста-
нова. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши Национална 
служба за запошљавање, а кандидате упућује 
школа. Пријаве се подносе на адресу школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

вршАц

основна шКола 
„доситеј оБрадовиЋ“
26360 Пландиште
Војводе Путника 60
тел. 013/861-062, 861-615

Професор италијанског језика
за рад у издвојеном одељењу у 
Маргити, са 33% радног времена, на 
одређено време до 01.04.2013. године

УСЛОВИ: у радни однос може бити примље-
но лице које има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 8 и 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о врсти и степену стручне спреме. Уверење 
да кандидат није осуђиван прибавља школа. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који су били на тесту у периоду од 
6 месеци пре истека рока за пријаву на овај 
конкурс, треба да то наведу у својој пријави. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу.

поништеЊе дела 
КонКурса 
ош „доситеј оБрадовиЋ“
26360 Пландиште
Војводе Путника 60
тел. 013/861-062, 861-615

Конкурс објављен 21.11.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништава 
се у целости, за радно место: професор 
музичке културе, са 25% радног време-
на, за рад у издвојеном одељењу у Бари-
цама, настава на румунском језику. Оста-
ли делови конкурса су непромењени.

основна шКола 
„јован стерија поповиЋ“
26366 Велика Греда
Маршала Тита 116
тел. 013/865-003

Наставник немачког језика
са 8 часова недељно

Наставник математике
на српском језику, са 16 часова 
недељно

Наставник биологије
на српском језику, са 8 часова недељно

Наставник информатике
на српском језику, са 4 часа недељно

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 07/09 и 52/11) и врста стручне спреме 
у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника („Служ-
бени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 05/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 
4/09, 09/09, 3/10 и 11/12); 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. држа-
вљанство Републике Србије; 5. психофизичка 
способност за рад са ученицима, чију проверу 
врши Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. Уз 
пријаву кандидат подноси: биографске подат-
ке, односно радну биографију; оверен препис 
дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду). Доказ из тачке 3 услова прибавља уста-
нова по службеној дужности. Доказ из тачке 
5 прибавља установа у току поступка одлучи-
вања о избору наставника и васпитача, тако 
што након извршеног ужег избора упућује 
кандидате на проверу психофизичких способ-
ности. Документа која немају трајну важност, 
не могу бити старија од шест месеци. Пријаве 
се достављају у року од 8 дана од дана обја-
вљивања, на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ош „БранКо радиЧевиЋ“
26334 Велико Средиште
Стеријина 5
тел. 013/892-133

Наставник хемије
са 20% радног времена (4 часа), 
на одређено време до повратка 
извршиоца са одсуства због привремене 
спречености за рад

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани хемичар; професор хемије; професор 
физике и хемије; професор хемије и биологије. 
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фото-
копију документа о завршеној школи (не ста-
рију од 6 месеци); уверење о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци); уверење о пси-
хофизичкој способности (Национална служба 
за запошљавање); лекарско уверење (не ста-
рије од 6 месеци); уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци). Пријава са 
доказима о испуњавању услова конкурса под-
носи се на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЗА јечАр

основна шКола 
„Митрополит МиХаило“
18230 Сокобања
Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник математике
са 77,78% радног времена, за рад у 
издвојеним одељењима у Мужинцу

Наставник математике
са 22,22% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Врелу

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, за 
рад у издвојеном одељењу у Врелу

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом за заснивање радног односа, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: да посе-
дује одговарајућу врсту и степен стручне спре-
ме, сагласно Закону о основама система обра-
зовања и васпитања, Закону о основној школи 
и Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени лист-Просветни гласник“, бр. 6/96, 
2/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/09, 8/09, 9/09 и 3/10); да 
је држављанин Републике Србије; да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима и да испуњава 
остале услове из члана 120 Закона о основама 
ситема образовања и васпитања.

Помоћни радник

УСЛОВИ: завршена осморазредна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе уз 
пријаву на конкурс и следећа документа: уве-
рење о држављанству, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених.
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гиМназија
19000 Зајечар
Кнегиње Љубице 3-5

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање - дипломирани професор српског јези-
ка и књижевности; да има одговарајућу психо-
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да испуњава остале усло-
ве из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати у 
предвиђеном року на адресу школе, са назна-
ком: „Пријава на конкурс“ (уз пријаву достави-
ти доказ о стручној спреми и држављанству).

предшКолсКа 
установа „БајКа“
19350 Књажевац, Капларова 6
тел. 019/731-425

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или основ-
не академске студије) у трајању од три годи-
не или на студијама другог степена (дипломс-
ке академске студије-мастер; специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије)-васпитач; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом, држа-
вљанство Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидат подноси: краћу биографију; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе - 
сведочанства о завршеној одговарајућој шко-
ли; уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених. Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
по захтеву установе. Доказ о здравственој спо-
собности изабрани кандидат ће доставити пре 
коначности одлуке о избору. Доказ о неосуђи-
ваности кандидата прибавља установа. Прија-
ве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, у оригиналу или у фотокопији овереној у 
суду или општини, као и непотпуне и неблаго-
времене пријаве, биће одбачене. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се подносе лично на адресу 
установе или поштом: Књажевац, Капларова 6.

основна шКола 
„јереМија илиЋ јегор“
19214 Рготина
тел. 019/466-119
е-mail: оsjegor.rgotina4@gmail.com

Педагог
са 90% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
складу са чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11), као и друге услове утврђене 
законом, другим прописима или актом о систе-
матизацији радних места у установи. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
обзир. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ 
о испуњености услова у погледу стручне спре-
ме; уверење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених; доказ о испуњености усло-
ва из чл. 8 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања - о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Уверење о здравственој способности кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду, 
а доказ да кандидат није осуђиван за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
прибавља установа. Проверу психофизич-
ких способности кандидата за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. У пријави кандидат треба да 
наведе тачну адресу на којој живи, број фикс-
ног и мобилног телефона. Пријаве доставити 
на адресу школе. Рок за пријављивање је осам 
дана од дана објављивања.

поништеЊе КонКурса 
основна шКола 
„јереМија илиЋ јегор“
19214 Рготина
тел. 019/466-119

Конкурс објављен 03.10.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се 
због формалног недостатка, примене 
члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за следећа рад-
на места: педагог, са 90% радног време-
на, и наставник грађанског васпитања, са 
10% радног времена.

поништеЊе КонКурса 
ош „ХајдуК веЉКо“
19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб

Конкурс објављен 21.11.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радно место: наставник шпанског језика, 
за 33% радног времена.

средЊа шКола 
„ниКола тесла“
19370 Бољевац, Кнеза Михајла 13
тел/факс: 030/463-391
е-mail: ssntesla@open.telekom.rs

Професор хемије
за 80% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа у средњој школи, захтева се 
одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/029) и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника у гимназији и средњој стручној 
школи. Кандидати уз пријаву подносе, у ори-
гиналу или у овереној фотокопији: доказ о 
прописаној стручној спреми, уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, уверење надлежних 
судова да се не води истрага, нити је подигнута 
оптужница из надлежности тих судова. Доказ 
о поседовању психофизичких способности и 
здравственој способности кандидата за рад са 
ученицима, подноси се пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима врши Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ош „ђура јаКшиЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-IV степен 
стручне спреме, познавање ромског језика, 
завршена уводна обука за педагошког асистен-
та; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; да је држављанин Републике Србије; 
други услови прописани законом, другим про-
писима или актом о систематизацији радних 
места у установи. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: оверен препис-фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; сертификат о завр-
шеној уводној обуци за педагошког асистента; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених.

Наставник енглеског језика
са 97% норме, на одређено време до 
повратка запосленог са боловања

Наставник немачког језика
са 22% норме, за рад у издвојеном 
одељењу у Лубници
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Наставник француског језика
са 11% норме, за рад у издвојеном 
одељењу у Лубници

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сте-
чено на студијама другог стрепена, дипломс-
ке академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије, у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године и у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи; образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да је држављанин Републике 
Србије; други услове прописани законом, дру-
гим прописима или актом о систематизацији 
радних места у установи. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверен препис-фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина у складу са законом, 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на адресу школе или предати 
лично, са назнаком: „За конкурс“. Рок за прија-
вљивање је осам дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

теХниЧКа шКола
19000 Зајечар
Кнегиње Љубице 3-5

Дипломирани инжењер 
машинства
за обављање послова наставника 
машинске групе предмета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених чл. 24 став 1 Зако-
на о раду и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11), пријављени кандидати треба 
да испуњавају услове у погледу врсте тражене 
стручне спреме утврђене Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и сарадника у настави у стручним школама 
(„Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 2/07, 4/07, 7/08 и 11/08). 
Потребна документација: пријава на конкурс, 
уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о прописаној стручној 
спреми, у оригиналу или у овереном препису, 
као и остала расположива документација. Сва 
фотокопирана документа морају бити оверена. 
Пријаву са доказима о испуњавању услова и 
сажету биографију доставити на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“, у року од осам дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати.

ЗрењАнИн

теХниЧКи фаКултет 
„МиХајло пупин“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Сарадник у звање асистента за 
научну област Информационе 
технологије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Општи услови: уписане докторске 
студије и успешно завршене студије претход-
них нивоа студија, са укупном просечном оце-
ном најмање 08,00 и смисао за наставни рад 
или лице са академским називом магистра 
техничких наука коме је прихваћена тема док-
торске дисертације (члан 72 Закона о високом 
образовању). Посебни услови: поседовање 
„ЕCDL аuthorised tester“.

Сарадник у звање асистента за 
научну област Текстилно одевне 
науке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Општи услови: уписане докторске 
студије и успешно завршене студије претход-
них нивоа студија, са укупном просечном оце-
ном најмање 08,00 и смисао за наставни рад 
или лице са академским називом магистра 
техничких наука коме је прихваћена тема док-
торске дисертације (члан 72 Закона о високом 
образовању).

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о 
испуњавању услова конкурса, биографија, ове-
рене фотокопије диплома о одговарајућем ака-
демском и стручном звању, списак објављених 
научних и стручних радова, књиге и сами радо-
ви) подносе се Факултету, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, са 
назнаком: „За конкурс“.

основна шКола 
„станЧиЋ Милан уЧа“
23271 Кумане, Трг слободе 4

Наставник биологије
са 70% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу 
високу стручну спрему-VII/1 степен и звање: 
професор биологије, дипл. биолог, дипл. моле-
куларни биолог и физиолог, професор био-
логије и хемије, дипл. биолог, смер заштите 
животне средине, дипл. биолог-еколог, дипл. 
професор биологије и хемије, професор био-
логије-географије, професор биологије-хемије 
професор биологије-физике, професор биоло-
гије-информатике, професор биологије-мате-
матике, дипл. професор биологије-мастер, 
дипл. биолог-мастер, дипл. професор биоло-
гије-хемије-мастер, дипл. професор биоло-
гије-географије-мастер, дипл. молекуларни 
биолог-мастер, дипл. биолог заштите живот-
не средине, мастер биолог, мастер професор 
биологије, мастер професор биологије и гео-
графије, мастер професор биологије и хемије. 
Кандидат треба да испуњава следеће услове на 
основу чл. 8 и 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и његових изме-
на („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011): 1. 
да има одговарајуће високо образовање; 2. да 

има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања (прибавља школа службеним путем); 4. 
држављанство Републике Србије. Кандидат 
уз пријаву доставља следећа документа: ори-
гинал или оверен препис дипломе (као доказ 
о одговарајућем образовању), оригинал или 
оверен препис уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци). Доказ о испуњености 
услова из тач. 2 (психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученици-
ма), кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду, односно школа прибавља доказ о пре-
тходној провери психофизичких способности у 
року од 8 дана по истеку рока за подношење 
пријава на конкурс, на основу упута кандидата 
који су ушли у ужи избор. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“, на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“.

средЊа шКола 
нови БеЧеј
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV, VI и VII степен стручне спреме, 
економске струке и положен испит за овлашће-
ног рачуновођу. Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове на основу чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11): 1. да има 
одговарајуће образовање; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (прибавља 
школа службеним путем); 4. држављанство 
Републике Србије. Кандидат уз пријаву доста-
вља следећа документа: оригинал или оверен 
препис дипломе (као доказ о одговарајућем 
образовању), уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија). Доказ о испуњености 
услова из тач. 2 (психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученици-
ма), кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Пријаве са потребном документацијом 
доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс“. Све потребне 
информације на број телефона: 023/771-077.

Обука за
активно 
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Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
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Запослимо 
Србију 
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Национална служба
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Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

Адреса: 
Послови - Национална 
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд

e-mail:  
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Моја сестра је особа са инвалидитетом која никада није радила, па бисМоја сестра је особа са инвалидитетом која никада није радила, па бис-
мо желеле да сазнамо које су њене реалне могућности за проналажење мо желеле да сазнамо које су њене реалне могућности за проналажење 
посла. Коме да се обратимо за поступак процене радне способности и посла. Коме да се обратимо за поступак процене радне способности и 
мо желеле да сазнамо које су њене реалне могућности за проналажење 
посла. Коме да се обратимо за поступак процене радне способности и 
мо желеле да сазнамо које су њене реалне могућности за проналажење мо желеле да сазнамо које су њене реалне могућности за проналажење 
посла. Коме да се обратимо за поступак процене радне способности и 
мо желеле да сазнамо које су њене реалне могућности за проналажење 

шта он подразумева?шта он подразумева?
У циљу подстицања и пружања подршке у запошљавању, Национална служба за запоУ циљу подстицања и пружања подршке у запошљавању, Национална служба за запо
шта он подразумева?
У циљу подстицања и пружања подршке у запошљавању, Национална служба за запо
шта он подразумева?шта он подразумева?
У циљу подстицања и пружања подршке у запошљавању, Национална служба за запо
шта он подразумева?

-
шљавање спроводи мере и програме професионалне рехабилитације, мере активне пошљавање спроводи мере и програме професионалне рехабилитације, мере активне по
У циљу подстицања и пружања подршке у запошљавању, Национална служба за запо
шљавање спроводи мере и програме професионалне рехабилитације, мере активне по
У циљу подстицања и пружања подршке у запошљавању, Национална служба за запоУ циљу подстицања и пружања подршке у запошљавању, Национална служба за запо
шљавање спроводи мере и програме професионалне рехабилитације, мере активне по
У циљу подстицања и пружања подршке у запошљавању, Национална служба за запо

-
литике запошљавања за незапослене особе пријављене на евиденцију и послодавце који литике запошљавања за незапослене особе пријављене на евиденцију и послодавце који 
шљавање спроводи мере и програме професионалне рехабилитације, мере активне по
литике запошљавања за незапослене особе пријављене на евиденцију и послодавце који 
шљавање спроводи мере и програме професионалне рехабилитације, мере активне пошљавање спроводи мере и програме професионалне рехабилитације, мере активне по
литике запошљавања за незапослене особе пријављене на евиденцију и послодавце који 
шљавање спроводи мере и програме професионалне рехабилитације, мере активне по

запошљавају особе са инвалидитетом, организује и учествује у процени радне способнозапошљавају особе са инвалидитетом, организује и учествује у процени радне способно
литике запошљавања за незапослене особе пријављене на евиденцију и послодавце који 
запошљавају особе са инвалидитетом, организује и учествује у процени радне способно
литике запошљавања за незапослене особе пријављене на евиденцију и послодавце који литике запошљавања за незапослене особе пријављене на евиденцију и послодавце који 
запошљавају особе са инвалидитетом, организује и учествује у процени радне способно
литике запошљавања за незапослене особе пријављене на евиденцију и послодавце који 

-
сти и могућности запослења.
Процена радне способности обухвата медицинске, социјалне и друге критеријуме којиПроцена радне способности обухвата медицинске, социјалне и друге критеријуме који
сти и могућности запослења.
Процена радне способности обухвата медицинске, социјалне и друге критеријуме који
сти и могућности запослења.

-
ма се утврђују могућности и способности особа са инвалидитетом, неопходне за укљума се утврђују могућности и способности особа са инвалидитетом, неопходне за укљу
Процена радне способности обухвата медицинске, социјалне и друге критеријуме који
ма се утврђују могућности и способности особа са инвалидитетом, неопходне за укљу
Процена радне способности обухвата медицинске, социјалне и друге критеријуме којиПроцена радне способности обухвата медицинске, социјалне и друге критеријуме који
ма се утврђују могућности и способности особа са инвалидитетом, неопходне за укљу
Процена радне способности обухвата медицинске, социјалне и друге критеријуме који

-
чивање на тржиште рада и обављање конкретних послова, самостално или уз службу чивање на тржиште рада и обављање конкретних послова, самостално или уз службу 
ма се утврђују могућности и способности особа са инвалидитетом, неопходне за укљу
чивање на тржиште рада и обављање конкретних послова, самостално или уз службу 
ма се утврђују могућности и способности особа са инвалидитетом, неопходне за укљума се утврђују могућности и способности особа са инвалидитетом, неопходне за укљу
чивање на тржиште рада и обављање конкретних послова, самостално или уз службу 
ма се утврђују могућности и способности особа са инвалидитетом, неопходне за укљу

подршке, односно могућности запошљавања под општим или посебним условима.подршке, односно могућности запошљавања под општим или посебним условима.
чивање на тржиште рада и обављање конкретних послова, самостално или уз службу 
подршке, односно могућности запошљавања под општим или посебним условима.
чивање на тржиште рада и обављање конкретних послова, самостално или уз службу чивање на тржиште рада и обављање конкретних послова, самостално или уз службу 
подршке, односно могућности запошљавања под општим или посебним условима.
чивање на тржиште рада и обављање конкретних послова, самостално или уз службу 

Попуњен Захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања Попуњен Захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања 
подршке, односно могућности запошљавања под општим или посебним условима.
Попуњен Захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања 
подршке, односно могућности запошљавања под општим или посебним условима.подршке, односно могућности запошљавања под општим или посебним условима.
Попуњен Захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања 
подршке, односно могућности запошљавања под општим или посебним условима.

запослења, подносите уз одговарајућу медицинску и другу неопходну документацију, запослења, подносите уз одговарајућу медицинску и другу неопходну документацију, 
надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према вашем надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према вашем 
запослења, подносите уз одговарајућу медицинску и другу неопходну документацију, 
надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према вашем 
запослења, подносите уз одговарајућу медицинску и другу неопходну документацију, запослења, подносите уз одговарајућу медицинску и другу неопходну документацију, 
надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према вашем 
запослења, подносите уз одговарајућу медицинску и другу неопходну документацију, 

пребивалишту. Поред захтева неопходно је доставити и:
надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према вашем 
пребивалишту. Поред захтева неопходно је доставити и:
надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према вашем 

1. медицинску документацију (у оригиналу или овереној фотокопији):1. медицинску документацију (у оригиналу или овереној фотокопији):
- предлог за утврђивање инвалидности (Образац 1) попуњен од стране изабраног лепредлог за утврђивање инвалидности (Образац 1) попуњен од стране изабраног ле

1. медицинску документацију (у оригиналу или овереној фотокопији):
предлог за утврђивање инвалидности (Образац 1) попуњен од стране изабраног ле

1. медицинску документацију (у оригиналу или овереној фотокопији):1. медицинску документацију (у оригиналу или овереној фотокопији):
предлог за утврђивање инвалидности (Образац 1) попуњен од стране изабраног ле

1. медицинску документацију (у оригиналу или овереној фотокопији):
--

кара дома здравља
- отпусне листе са подацима о налазима и извршеним прегледима - специјалистички отпусне листе са подацима о налазима и извршеним прегледима - специјалистички 

налази (не старији од 6 месеци) на прописаним обрасциманалази (не старији од 6 месеци) на прописаним обрасцима
отпусне листе са подацима о налазима и извршеним прегледима - специјалистички 
налази (не старији од 6 месеци) на прописаним обрасцима
отпусне листе са подацима о налазима и извршеним прегледима - специјалистички отпусне листе са подацима о налазима и извршеним прегледима - специјалистички 
налази (не старији од 6 месеци) на прописаним обрасцима
отпусне листе са подацима о налазима и извршеним прегледима - специјалистички 

- дијагностички тестови
- лабораторијски налази

дијагностички тестови
лабораторијски налази
дијагностички тестови

- налаз психолога
- у случају настанка професионалних болести и процене трајних последица проузроу случају настанка професионалних болести и процене трајних последица проузро-

кованих повредама на раду, неопходна је и експертиза Института за медицину рада кованих повредама на раду, неопходна је и експертиза Института за медицину рада 
Србије «Др Драгомир Карајовић», односно Завода за здравствену заштиту радника;Србије «Др Драгомир Карајовић», односно Завода за здравствену заштиту радника;
кованих повредама на раду, неопходна је и експертиза Института за медицину рада 
Србије «Др Драгомир Карајовић», односно Завода за здравствену заштиту радника;
кованих повредама на раду, неопходна је и експертиза Института за медицину рада кованих повредама на раду, неопходна је и експертиза Института за медицину рада 
Србије «Др Драгомир Карајовић», односно Завода за здравствену заштиту радника;
кованих повредама на раду, неопходна је и експертиза Института за медицину рада 

2. другу неопходну документацију:2. другу неопходну документацију:
- социјалну анкету (коју попуњава стручни радник НСЗ)социјалну анкету (коју попуњава стручни радник НСЗ)
- исправе о остваривању појединих права, ако сте корисник (уверење о остваривању исправе о остваривању појединих права, ако сте корисник (уверење о остваривању 

права по основу социјалне заштите)права по основу социјалне заштите)
- решење о статусу особе са инвалидитетом, уколико га поседујетерешење о статусу особе са инвалидитетом, уколико га поседујете

права по основу социјалне заштите)
решење о статусу особе са инвалидитетом, уколико га поседујете
права по основу социјалне заштите)права по основу социјалне заштите)
решење о статусу особе са инвалидитетом, уколико га поседујете
права по основу социјалне заштите)

- доказ о стручној спреми или радном искуству (копија дипломе, уверење о стручној доказ о стручној спреми или радном искуству (копија дипломе, уверење о стручној 
спреми или копија радне књижице).спреми или копија радне књижице).

Ако сте запослени, уз горенаведену документацију потребно је доставити и:Ако сте запослени, уз горенаведену документацију потребно је доставити и:
1. опис посла који обављате и предлог послова које би према предлогу послодавца могли 1. опис посла који обављате и предлог послова које би према предлогу послодавца могли 
Ако сте запослени, уз горенаведену документацију потребно је доставити и:
1. опис посла који обављате и предлог послова које би према предлогу послодавца могли 
Ако сте запослени, уз горенаведену документацију потребно је доставити и:Ако сте запослени, уз горенаведену документацију потребно је доставити и:
1. опис посла који обављате и предлог послова које би према предлогу послодавца могли 
Ако сте запослени, уз горенаведену документацију потребно је доставити и:

да обављате
1. опис посла који обављате и предлог послова које би према предлогу послодавца могли 
да обављате
1. опис посла који обављате и предлог послова које би према предлогу послодавца могли 

2. доказ о измирењу трошкова процене радне способности (доставља се најкасније до 2. доказ о измирењу трошкова процене радне способности (доставља се најкасније до 
дана вршења оцене радне способности). дана вршења оцене радне способности). 
2. доказ о измирењу трошкова процене радне способности (доставља се најкасније до 
дана вршења оцене радне способности). 
2. доказ о измирењу трошкова процене радне способности (доставља се најкасније до 2. доказ о измирењу трошкова процене радне способности (доставља се најкасније до 
дана вршења оцене радне способности). 
2. доказ о измирењу трошкова процене радне способности (доставља се најкасније до 

Приликом подношења захтева за процену документација може бити некомплетна, али Приликом подношења захтева за процену документација може бити некомплетна, али 
сте дужни да у року од 15 дана комплетирате тражену документацију или до изласка сте дужни да у року од 15 дана комплетирате тражену документацију или до изласка 
на комисију (доказ о уплати трошкова), јер ће у супротном ваш захтев бити одбачен као 
сте дужни да у року од 15 дана комплетирате тражену документацију или до изласка 
на комисију (доказ о уплати трошкова), јер ће у супротном ваш захтев бити одбачен као 
сте дужни да у року од 15 дана комплетирате тражену документацију или до изласка 

неоснован због некомплетности поднете документације.
на комисију (доказ о уплати трошкова), јер ће у супротном ваш захтев бити одбачен као 
неоснован због некомплетности поднете документације.
на комисију (доказ о уплати трошкова), јер ће у супротном ваш захтев бити одбачен као 

Изузетно, захтев за процену радне способности можете поднети и уз захтев за оствари
неоснован због некомплетности поднете документације.
Изузетно, захтев за процену радне способности можете поднети и уз захтев за оствари
неоснован због некомплетности поднете документације.

-
вање права на инвалидску пензију надлежној филијали Републичког фонда за пензијско 
Изузетно, захтев за процену радне способности можете поднети и уз захтев за оствари
вање права на инвалидску пензију надлежној филијали Републичког фонда за пензијско 
Изузетно, захтев за процену радне способности можете поднети и уз захтев за оствари

и инвалидско осигурање. У том случају, уколико не остварите право на инвалидску пен-
зију, захтев са пратећом документацијом се прослеђује Националној служби, где ће се зију, захтев са пратећом документацијом се прослеђује Националној служби, где ће се 
и инвалидско осигурање. У том случају, уколико не остварите право на инвалидску пен
зију, захтев са пратећом документацијом се прослеђује Националној служби, где ће се 
и инвалидско осигурање. У том случају, уколико не остварите право на инвалидску пен

покренути поступак утврђивања статуса и процене радне способности.покренути поступак утврђивања статуса и процене радне способности.
зију, захтев са пратећом документацијом се прослеђује Националној служби, где ће се 
покренути поступак утврђивања статуса и процене радне способности.
зију, захтев са пратећом документацијом се прослеђује Националној служби, где ће се зију, захтев са пратећом документацијом се прослеђује Националној служби, где ће се 
покренути поступак утврђивања статуса и процене радне способности.
зију, захтев са пратећом документацијом се прослеђује Националној служби, где ће се 

Од Националне службе за запошљавње добићете информацију о тачном времену и месту Од Националне службе за запошљавње добићете информацију о тачном времену и месту 
покренути поступак утврђивања статуса и процене радне способности.
Од Националне службе за запошљавње добићете информацију о тачном времену и месту 
покренути поступак утврђивања статуса и процене радне способности.покренути поступак утврђивања статуса и процене радне способности.
Од Националне службе за запошљавње добићете информацију о тачном времену и месту 
покренути поступак утврђивања статуса и процене радне способности.

одржавања процене радне способности. Процена се врши у просторијама Националне одржавања процене радне способности. Процена се врши у просторијама Националне 
Од Националне службе за запошљавње добићете информацију о тачном времену и месту 
одржавања процене радне способности. Процена се врши у просторијама Националне 
Од Националне службе за запошљавње добићете информацију о тачном времену и месту Од Националне службе за запошљавње добићете информацију о тачном времену и месту 
одржавања процене радне способности. Процена се врши у просторијама Националне 
Од Националне службе за запошљавње добићете информацију о тачном времену и месту 

службе за запошљавање. Неопходно је лично присуство. Оцену радне способности врши службе за запошљавање. Неопходно је лично присуство. Оцену радне способности врши 
одржавања процене радне способности. Процена се врши у просторијама Националне 
службе за запошљавање. Неопходно је лично присуство. Оцену радне способности врши 
одржавања процене радне способности. Процена се врши у просторијама Националне одржавања процене радне способности. Процена се врши у просторијама Националне 
службе за запошљавање. Неопходно је лично присуство. Оцену радне способности врши 
одржавања процене радне способности. Процена се врши у просторијама Националне 

комисија - орган вештачења Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, комисија - орган вештачења Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 
службе за запошљавање. Неопходно је лично присуство. Оцену радне способности врши 
комисија - орган вештачења Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 
службе за запошљавање. Неопходно је лично присуство. Оцену радне способности врши службе за запошљавање. Неопходно је лично присуство. Оцену радне способности врши 
комисија - орган вештачења Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 
службе за запошљавање. Неопходно је лично присуство. Оцену радне способности врши 

коју чине лекар вештак Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања, спекоју чине лекар вештак Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања, спе
комисија - орган вештачења Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 
коју чине лекар вештак Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања, спе
комисија - орган вештачења Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, комисија - орган вештачења Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 
коју чине лекар вештак Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања, спе
комисија - орган вештачења Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 

-
цијалиста медицине рада, психолог и стручни радник Националне службе за запошљацијалиста медицине рада, психолог и стручни радник Националне службе за запошља
коју чине лекар вештак Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања, спе
цијалиста медицине рада, психолог и стручни радник Националне службе за запошља
коју чине лекар вештак Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања, спекоју чине лекар вештак Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања, спе
цијалиста медицине рада, психолог и стручни радник Националне службе за запошља
коју чине лекар вештак Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања, спе

-
вње. Комисија сачињава налаз, мишљење и оцену у погледу радне способности.вње. Комисија сачињава налаз, мишљење и оцену у погледу радне способности.
цијалиста медицине рада, психолог и стручни радник Националне службе за запошља
вње. Комисија сачињава налаз, мишљење и оцену у погледу радне способности.
цијалиста медицине рада, психолог и стручни радник Националне службе за запошљацијалиста медицине рада, психолог и стручни радник Националне службе за запошља
вње. Комисија сачињава налаз, мишљење и оцену у погледу радне способности.
цијалиста медицине рада, психолог и стручни радник Националне службе за запошља

На основу налаза, мишљења и оцене комисије која је вршила оцену радне способности, На основу налаза, мишљења и оцене комисије која је вршила оцену радне способности, 
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проценA рАдне 
способносТИ
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„Дивац идеја форум“, трећи у серији једнодневних догађаја пос-
већених презентацији и размени идеја о томе како побољшати по-
ложај младих људи у Србији, недавно је окупио неколико десетина 
угледних предавача и скоро 250 младих учесника, у сали Народне 
банке Србије. Форум се организује у оквиру пројекта „Вредности 
младих у Србији“, који је намењен првенствено младим људима у 
циљу превазилажења вршњачког насиља, нетолеранције и непо-
штовања других. Пројекат се реализује кроз медијску кампању и 
креирање платформи за акције и пројекте који ће допринети бољем 
положају младих у Србији. Покренула га је Фондација „Ана и Вла-
де Дивац“, уз донаторску помоћ УСАИД-а и Института за одрживе 
заједнице (ИСЦ), како би се на једном месту окупили представници 
цивилног, јавног и пословног сектора, као и установа културе и ме-
дија.

Обраћајући се присутнима, оснивач Фондације и промотер 
пројекта Владе Дивац, истакао је да је циљ „Вредности младих у Ср-
бији“ спајање различитих компоненти друштва ради идентифика-
ције разлике између жељеног и тренутног стања, када су у питању 
вредности младих људи у Србији. 

„У оквиру пројекта до сада је учествовало 250 младих из 90 
формалних и неформалних организација, који су указали на то да 
су проблеми који њих највише брину запошљавање и образовање, 
али и безбедност. Кренули смо вредно у реализацију решавања тих 
проблема, кроз пројекте које смо покренули ове и прошле године“, 
истакао је Дивац.

Учесници форума истакли су да млади морају да препознају 
своју снагу, да не треба да познају ограничења и да приликом тра-
жења посла не размишљају шта могу да добију од посла, већ шта 
могу да ураде за послодавца.

Председница Фондације, Ана Дивац, истакла је да су млади у 
Србији спремни да преузму иницијативу, имају идеје за пројекте, 
али у реализацији тих идеја не смеју дозволити да их ограниче еко-
номске, политичке или социјалне потешкоће.

„Млади не треба да познају ограничења. Циљ је да науче да ‚не‘ 
преокрену у ‚да‘, да их први негативан одговор не заустави, већ да 
наставе да се боре за себе“, рекла је Ана Дивац и нагласила да мла-
ди често погрешно приступају и образовању, јер имају превелика 
очекивања, али и тражењу посла, јер сматрају да је обавеза државе 
да их запосли.

„Млади не треба да очекују да након завршетка студија одмах 
добију посао у струци, већ треба да се потруде да стечена знања ис-
користе у некој другој сфери. Посао се тражи и у другим областима 
и увек мора да се пође од питања - шта ја то могу да пружим посло-
давцу, а не - шта ја добијам. Велики је број успешних људи који нису 
изградили каријере у оквиру професије за коју су се образовали“, 
истакла је Ана.

Истраживања су показала да је велики број младих изложен 
вршњачком насиљу. 

„Када се говори о насиљу и агресивности младих, важно је 
запитати се шта наводи младе на насиље и како да се то спречи. 
Млади се угледају на старије, а социјално окружење је такво да се 
примери агресије могу видети готово свуда, посебно на телевизији. 
Кроз различите активности морамо да утичемо на подизање стан-
дарда о томе шта је нормално и које понашање је прихватљиво“, 
казала је Ана Дивац и истакла да ће се Фондација и даље бавити 
проблемима младих, али да ће сада фокус бити на запошљавању 
и образовању.

Пројекат “Вредности младих у Србији” подржала је и УСАИД. 
„Млади заслужују да буду цењени и поштовани и да се њихов 

глас чује. Идеја форума инспирише највећи ресурс - омладину, да 
стварају идеје, покрећу иницијативе које показују колико млади 
могу да измене локалне средине у којима живе“, навела је директор-
ка Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) Сузан Фриц 
и са задовољством констатовала да су за две године рада „Дивац 
идеја форума“ неке идеје већ заживеле у пракси и да су млади Ср-
бије способни да судбину своје земље узму у руке.

„Дивац идеја форум“ имао је за циљ и да представи досадашње 
резултате, започете и реализоване омладинске пројекте. У оквиру 
Форума одржана су три округла стола: „Образовање и запошља-
вање младих“, „Безбедност младих“ и „Онлајн активизам“.

Јелена Ракић, координатор пројекта, обавестила је да је у 
пројекту „Стварно важно“ учествовало 120.000 младих који су пу-
тем итернета послали 2.000 предлога о ономе што је њима најваж-
није.

„Крајем 2011. почела је акција ‚Стварно важно‘, да би у мају ове 
године први резултати показали да су младима најважнији обра-
зовање и посао, јер је 49 процената незапослено, али да су једнако 
забринути за безбедност, јер је 40 процената било изложено вр-
шњачком насиљу. Трећа тема која се наметнула после нашег истра-
живања је интернет. Показало се да млади у Србији дневно у просе-
ку проведу три сата на итернету и због тога морамо да им понудимо 
начине да то време што квалитетније искористе“, рекла је Јелена.

	 А.Б.

Вредности младих у Србији

СТВАРНО ВАЖНО
Млади у Србији спремни су да преузму иницијативу, имају идеје за пројекте, али не смеју дозволити да их ограниче 

економске, политичке или социјалне потешкоће. Владе Дивац истиче да је циљ пројекта спајање различитих 
компоненти друштва ради идентификације разлике између жељеног и тренутног стања, када су у питању вредности 

младих људи у Србији

Велики одзив
Кампања „Стварно важно“ има за циљ покретање шире 

друштвене акције усмерене ка промовисању позитивних људ-
ских вредности код младих и њиховог окружења и заједно са 
„Дивац идеја форумом“ представља дугорочну друштвено-од-
говорну акцију којом Фондација „Ана и Владе Дивац“ планира 
да одговорно утиче на будуће генерације младих у Србији.

Одзив младих је велики и они су допринели радећи било 
на пројектима или путем ангажмана на сајту кампање (www.
stvarnovazno.org). Као резултат њихове преданости и жеље за 
учествовањем, креирани су предлози пројеката и акције које 
се баве темама: борба против насиља, здравље младих људи, 
култура и квалитетно провођење слободног времена, образо-
вање и запошљавање и заштита животне средине.
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У хотелу „Гранд“ у Ваљеву недавно је одр-
жан традиционални јесењи сајам запошља-
вања. На сајму је 40 компанија понудило 150 
нових радних места, на која је конкурисало око 
1.000 незапослених Ваљеваца, као и оних који 
траже промену посла.

Овом приликом су уручени уговори по Ло-
калном акционом плану запошљавања у 2012. 
години - 21 послодавац ће запослити 24 радни-
ка уз подстицај од 200.000 динара по новоотво-
реном радном месту. Осим новог запошљавања, 
финансирано је и 27 захтева за самозапошља-
вање.

Заменик директора Националне службе за запошљавање, Дејан 
Миљковић, отравајући сајам нагласио је да је ова година, због економске 
кризе, била тежа за запошљавање у односу на претходне и поручио неза-
посленима да буду истрајни у тражењу посла, а онима који добију посао 
да га цене и раде одговорно.

„Решавање питања незапослености приоритет је градске владе. У ту 
сврху у 2012. години је из буџета града издвојено 12 милиона динара - за 
пројекат јавних радова на којима је ангажовано 15 Ваљеваца и запошља-
вање 25 приправника-волонтера“, рекао је градоначелник Ваљева Станко 
Терзић. Он је додао да су у буџету за 2013. годину предвиђене капиталне 
инвестиције, што ће омогућити и отварање нових радних места. Терзић је 
посебно истакао отварање нове фабрике расхладних уређаја словеначке 
фирме „Горење“, где ће бити упослено 400 радника. Град ће из буџета за 
2013. годину издвојити 20 милиона динара за запошљавање.

Директор Филијале Ваљево НСЗ, Драган Стојановић, истакао је добре 
резултате пролећног сајма, захваљујући коме је до посла дошло 225 неза-
послених, што најбоље говори о успешности ове мере активне политике 
запошљавања. 

На сајму су посао могли да нађу радници свих профила, а најтраже-
нији су били радници грађевинске и медицинске струке, као и радници у 

угоститељству, комерцијалисти, продавци, ши-
вачи, инжењери машинства, инжењери елек-
тротехнике, технолози. 

Незапослени у овој манифестацији виде 
шансу да пронађу посао или бар упознају по-
тенцијалне послодавце, представе им се и оста-
ве радну биографију.

„Конкурисала сам на неколико места, где 
су тражени дипломирани економисти, оче-
кујем да ме позову на интервју. Посебно ме 
радује присуство глобалне компаније ‚Филип 
Морис‘, где су могућности за учење и напредо-

вање огромне, а истакла бих и професионалан разговор обављен са пред-
ставницима ‚Крушик пластике‘. Наравно, није ми проблем ни да путујем у 
Осечину, ако су услови рада добри“, каже Маја, дипломирани економиста.

Највећи број радних места понудила је словачка фирма „Бемако“, која 
се бави текстилном индустријом, као и фирме „Урбан-теxникс“ и „МПК 
трејд“, кооперанти „Горења“. Поред њих, највећи број радника тражила је 
грађевинска фирма „Кеј“, прехрамбена „Малина-импекс“, као и ТВИК ДИВ, 
производња вијачне робе. Посао у области комерцијале понудио је „Филип 
Морис“, као и неколико домаћих и страних осигуравајућих кућа. 

Драгиша Јовановић, из фирме „Урбан техникс“, истакао је важност 
сајмова и за незапослене и за послодавце, као и наду да ће на овај начин, у 
наредних шест месеци, доћи до најквалитетнијих кадрова.

Дискотека „Браво“ тренутно проширује своју делатност отварањем 
ресторана, па су на сајму тражили куваре и конобаре. 

„Радно искуство није пресудно, важно је да су људи мотивисани и 
имају жељу за стицањем знања. Као велику предност сајма запошља-
вања, у односу на друге видове регрутовања нових радника, попут слања 
пријаве за посао путем интернета, морам истаћи директан контакт са кан-
дидатима. Очекујем да ћемо већ данас изабрати 2 или 3 нова радника“, 
нагласила је Ивана Јоловић, представник овог послодавца.

ЦЗИ

Незапосленост у свим земљама За-
падног Балкана је у порасту. До посла теш-
ко долазе и високообразавани кадрови, а 
на бироима рада је највише економиста, 
правника, новинара, наставника разредне 
наставе. Упркос томе, млади људи радије 
уписују факултете који, према званичној 
статистици, нису перспективни. У Хрват-
ској, на пример, повећана је потражња за 
инжењерима електротехнике, професори-
ма енглеског језика, докторима медицине 
и професорима математике. У Србији до 
посла најбрже долазе стручњаци за финансије, инжењери елек-
тротехнике, електронике, машинства и грађевинарства, као и нас-
тавници математике и страних језика, анестезиолози, кардиолози, 
офталмолози и фармацеути. У Босни и Херцеговини најтраженији 
су лекари специјалисти, машински и инжењери електротехнике.

Према последњим подацима, прикупљеним у заводима за 
запошљавање у Хрватској, у тој земљи су укупно регистрована 
3.974 дипломирана економиста, а потражња за овим кадром на 
тржишту је 311. Правника на бироима у Хрватској има 1.967, док 
је реална тржишна потреба 190. На заводима за запошљавање у 
Хрватској је регистровано 678 новинара, а на тржишту за њима 
уопште нема потражње. 

Међу високообразованим кадром у 
Босни и Херцеговини су најмање тражени, 
а уједно и најбројнији на бироима, дипло-
мирани економисти, правници и професо-
ри разредне наставе. 

Међу мање траженим занимањима у 
Србији су лекари опште праксе, инжење-
ри пољопривреде и текстилни инжењери. 
Упућени кажу да ће за десетак или 20 го-
дина актуелни бити послови у области ин-
формационо-комуникационих технологија 
и да ће бити тражени стручњаци за елек-

тротехнику и електронику, роботику, област финансија, за упра-
вљање ризицима у предузећима и саветници, стручњаци попут 
генетичара, молекуларних биолога, али и архитекте, урбанисти, 
дизајнери... 

„Анадолија“ преноси како, уз адекватна улагања, у Србији 
постоји перспектива за развој органске пољопривреде и других 
области у којима би били ангажовани стручњаци из области био-
техничких наука. Додаје се и да улагање у обновљиве изворе енер-
гије - коришћење соларне енергије или енергије ветра, биодизела, 
биомасе, пружа добру перспективу за отварање нових радних 
места. У свету је на овим пословима ангажовано више милиона 
људи, закључила је „Анадолија“.

Сајам запошљавања у Ваљеву

Пораст незапослености на Балкану

РАДНО ИСКУСТВО НИЈЕ ПРЕСУДНО

НАЈТРАЖЕНИЈИ ИНЖЕЊЕРИ

Решавање питања незапослености приоритет је градске владе. У ту сврху у 2012. години је из буџета града издвојено 
12 милиона динара. У буџету за 2013. годину предвиђене су капиталне инвестиције, што ће омогућити и отварање 
нових радних места. Отварање нове фабрике расхладних уређаја словеначке фирме „Горење“ обезбедиће посао за 

400 радника

Инжењери електротехнике, машинства и лекари најтраженија су занимања у Србији, Хрватској и Босни и 
Херцеговини, показала је анализа турске новинске агенције „Анадолија“
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Национална асоцијација произвођача рукотворина „Етно 
мрежа“ организовала је у Дому Народне скупштине 
Републике Србије, у оквиру пројекта „Запошљавање у 
руралним подручјима“, међународну конференцију на 
тему „Традиција и рукотворине у служби регионалног 

развоја и брендирања“. Циљ конференције било је представљање 
значаја и потенцијала традиције као покретача економског раз-
воја и извора прихода за жене и младе у руралним подручјима.

Представници „Етно мреже“, Владе Републике Србије, Де-
легације Европске уније, мисије УСАИД у Србији и Националне 
службе за запошљавање, говорили су о инструментима подрш-
ке за произвођаче у руралним подручјима. Почасни конзул 
Ирске у Србији, представници Европског удружења за рукотво-
рине и струковних организација из Финске, Естоније, Шведске, 
Словеније, Хрватске и Мађарске, говорили су о културном 
наслеђу као основи за подизање регионалне конкурентности и 
представили примере добре праксе из својих земаља.

„Етно мрежа сада окупља 22 групе произвођача рукот-
ворина из целе Србије, са преко 500 чланица. Жене и млади 
који су ангажовани у Етно мрежи израђују рукотворине, чиме 
остварују приход за себе и своје породице. Производи са пре-
познатљивим знаком Етно мреже су већ постали национални 
бренд који протокол Владе Републике Србије користи као реп-
резентативан поклон. Да би производња рукотворина прерасла 

у јаку привредну грану и постала саставни део туристичке по-
нуде Србије, потребно је још много рада, уз подршку привреде 
и маркетиншких тимова и агенција“, рекла је Виолета Јовано-
вић, председница Управног одбора „Етно мреже“.  

Национална служба за запошљавање својим програмима 
подржава традиционалну занатску производњу, и то путем 
обука, јавних радова и кроз програм самозапошљавања. Ди-
ректорка Филијале Београд НСЗ, Драгана Конаков Радовано-
вић, нагласила је да жене у Србији, посебно ван Београда, још 
увек немају равноправан положај, тешко налазе посао, мање су 
плаћене, а што је средина неразвијенија, проблеми су и већи. 

„Претходних година НСЗ је укључивала незапослене жене 
у обуке и тако сертификовала њихово знање и спремност да 
се опробају у прављењу рукотворина. Део обука организован 
је и кроз јавне радове. Програми обука предвиђали су спе-
цијализоване курсеве из старих техника израде, али су полаз-
нице подучене и како да се удруже и региструју фирму, како 
да формирају привредне субјекте и задобију подршку својих 
локалних самоуправа и других партнера. Научиле су и како 
да упакују и тржишту представе своје производе, све у циљу 
стицања додатног самопоуздања и личне афирмације, како у 
оквиру својих породица, тако и у оквиру локалне заједнице. 
Жене су оспособљене за самозапошљавање, за произвођача 
рукотворина у области домаће радиности и области сеоског ту-
ризма, чиме им се даје шанса за останак у својим срединама. 
Добар пример је сарадња Националне службе и Етно мреже. 
Кроз пројекат јавних радова у овој години ангажоване су 52 
жене, а од почетка сарадње више од 500 жена је на различите 
начине било укључено у овај програм. За производњу рукот-
ворина обучено је и 65 особа са инвалидитетом. Јавни рад је 
реализован првенствено у неразвијеним општинама, како би 
се допринело равномерном регионалном развоју наше земље. 
Национална служба стимулише све који су заинтересовани за 
производњу рукотворина да покрену сопствену фирму, беспо-
вратном субвенцијом од 160 хиљада динара. У сарадњи са поје-
диним локалним самоуправама ова средства су била и већа, 
па користим ову прилику да позовем представнике локалних 
самоуправа да определе средства за ове намене, што ће има-
ти вишеструки значај за смањење незапослености и развој и 
промоцију локалних средина. Ово је добар пример системске 
и институционалне подршке иницијативи произвођача рукот-
ворина из целе Србије, да се кроз јавне радове не само запосле, 
него и оспособе за даљу производњу рукотворина по највишим 
стандардима, како би и по завршетку јавног рада могли да 
живе од свога рада“, рекла је на конференцији Драгана Конаков 
Радовановић.

	 	 	 	 	 Н.Новаковић

Традиција и рукотворине у служби регионалног развоја и брендирања

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ  
КАО ОСНОВА

Да би производња рукотворина прерасла у јаку привредну грану и постала саставни део туристичке 
понуде Србије, потребно је још много рада, уз подршку привреде и маркетиншких тимова и 

агенција. Национална служба за запошљавање подржава и подстиче традиционалну занатску 
производњу, путем обука, јавних радова и кроз програм самозапошљавања

Запошљавање у 
     руралним подручјима 

Пројекат “Запошљавање у руралним подручјима”, финан-
сиран од стране Делегације Европске уније у Србији, спроводи 
се од 01.03.2011. до 01.03.2013. године. Пројектом је обухваћено 
5 општина Источне Србије: Велико Градиште, Голубац, Кладо-
во, Неготин и Зајечар. 

Општи циљ пројекта је стварање нових могућности за за-
пошљавање и смањење исељавања становништва из руралних 
подручја Србије, као и побољшање капацитета „Етно мреже“ 
као развојног инкубатора за раст запослености у руралним 
подручјима.
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Европска комисија одлучила је да модернизује и унапре-
ди мрежу за тражење посла Еурес (EURES), како би под-
стакла већу мобилност радника у Европској унији и ут-
рла пут заиста јединственом европском тржишту рада. 
Реформа треба да помогне људима без посла да лакше 

ступе у контакт са послодавцима којима су потребни радници са 
одређеним вештинама. У фокусу реформе Еуреса биће млади и 
сектори и занимања за којима је тражња већа од понуде. Пред-
виђено је и преуређење портала Еуреса, на коме је тренутно регис-
тровано више од 700.000 слободних радних места, готово милион 
радних биографија и око 29.000 послодаваца. У ЕУ има више од 
25 милиона незапослених, али и даље постоје непопуњена радна 
места.

Комесар ЕУ за запошљавање, социјална питања и инклузију, 
Ласло Андор, након што је донета одлука о модернизацији Еуреса, 
оценио је да унапређење мобилности радника који траже посао 
може да буде део решења за сада неприхватљиво високу незапос-
леност.

Стопа незапослености у двадесетседмочланој ЕУ у септембру 
је била 10,6%, док је у зони евра без посла било 11,6% радно актив-
них, што значи да је у ЕУ било незапослено 25,75 милиона људи, а у 
зони евра 18,49 милиона. Без посла је у септембру било 5,52 мили-
она младих млађих од 25 година, од тога 3,49 милиона у зони евра. 
Статистике показују и да је, у поређењу са септембром прошле го-
дине, стопа незапослености порасла у 12 земаља, а пала у седам.

„Циљ побољшања Еуресове мреже је да се помогне људима 
који су спремни да оду у другу земљу да открију где за њих има 
одговарајућег посла, као и да се помогне послодавцима да нађу 
добро обучене раднике. Позивамо све чланице да се спреме да 
спроведу реформу Еуреса“, истакао је комесар за запошљавање. 

Унија, упркос високој стопи незапослености, и даље има 
мањак радника, као и бројна непопуњена радна места. Из Комиси-
је упозоравају да број непопуњених радних места на конкурсима 
за запошљавање расте од средине 2009. године, посебно у секто-
рима који бележе брз раст, попут информационо-комуникационе 
технологије и у тзв. зеленој економији.

Захваљујући реформи, Еурес ће бити у стању да директно 
одговори на специфичне економске потребе. Мрежа ће, уверени 
су у Комисији, укрштати оне који траже посао или желе да про-
мене радно место са слободним радним местима. И послодавци 
ће добити бољи увид у квалификације кандидата, како би лакше 

утврдили да ли имају вештине и знања која су им потребна за раз-
вој и раст бизниса. Еурес ће се више концентрисати на младе, који 
иначе имају већу склоност ка мобилности од старијих, а покриваће 
и типове запошљавања код којих се комбинују рад и учење, попут 
шегртовања. 

Мрежа Еуреса обухвата 31 европску службу за запошља-
вање - 27 из чланица ЕУ, три из земаља Европске економске зоне 
(Норвешка, Исланд и Литхенштајн) и из Швајцарске. Радници из 
ЕУ могу слободно да траже посао широм Уније, раде у другим 
земљама без радних дозвола и уживају иста права као радници 
земље домаћина, у домену приступа запошљавању, услова рада и 
социјалних бенефиција. Тренутно радници који раде у некој другој 
земљи чине само 3,1% радне снаге ЕУ. Њихов број је од 2005. го-
дине повећан за готово 60%, највише захваљујући ширењу ЕУ из 
2004. и 2007. године.

Према проценама, већа покретљивост радне снаге после про-
ширења ЕУ допринела је у периоду 2004-2009. године повећању 
бруто домаћег производа петнаесточлане Уније за око 1 проценат. 
Међутим, економска криза је смањила мобилност радника, и у 
периоду 2009-2011. токови радне снаге унутар ЕУ смањени су за 
трећину, у поређењу са периодом од 2006 до 2008. године.

Одлуком о реформи Еуреса предвиђено је и преуређење 
портала мреже чије је коришћење бесплатно. Портал на 25 јези-
ка нуди информације о условима живота и рада у свим земљама 
чланицама мреже. На том сајту, који бележи четири милиона по-
сета месечно, сваког месеца се постави до 150.000 контаката, што 
за крајњи резултат има 50.000 запошљавања годишње. У сваком 
тренутку на Еуресовом сајту је 750.000 радних биографија људи 
који траже посао. Тренутно је на сајту Еуреса регистровано 725.795 
слободних радних места, 999.712 радних биографија и 29.312 пос-
лодаваца.

За Еурес, који је основан 1993. године, ради 850 саветодаваца 
који су, како се наводи на сајту мреже, у свакодневном контакту са 
људима који траже посао и послодавцима широм Европе. Одлу-
ка Комисије о реформи мреже почеће да се примењује од 1. јану-
ара 2014. године, а до тада све земље учеснице у Еуресу треба да 
успоставе стручне службе за рад на реформи, сарадњу са новим 
партнерима и развој неопходних услуга.

Извор:	Euractiv.rs

Реформа Еуреса

УНАПРЕЂЕЊЕ МОБИЛНОСТИ 
РАДНИКА

У фокусу реформе биће млади и сектори и занимања за којима је тражња већа од понуде. Мрежа ће укрштати особе 
које траже посао или желе да промене радно место са слободним радним местима. Послодавци ће добити бољи 

увид у квалификације кандидата, како би лакше утврдили којим вештинама и знањима располажу
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Према подацима Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике, у Србији се за око 400.000 деце 
издваја нека врста материјалне надокнаде због со-
цијалне угрожености. Невладине организације наво-
де да је близу 200.000 деце испод линије сиромаш-

тва. Поводом 20. новембра, Светског дана детета, указано је на 
раширену дискриминацију деце у Србији, а власти позване да 
више раде на заштити деце, смањењу сиромаштва и обезбеђи-
вању приступа здравственој и социјалној заштити и образо-
вању. Светски дан детета је био повод и да се укаже на проблем 
извештавања медија о насиљу над децом, јер се не води довољ-
но рачуна о заштити њихових права и идентитета.

Ко треба да брине о деци?
Према подацима Уницефа, 1,3 милиона деце млађе од 

18 година у Источној Европи и Централној Азији живи од-
војено од својих породица. Ови подаци су највиши у свету, 
показује Уницефов извештај који је представљен на Регио-
налној министарској конференцији о формалним облицима 
заштите деце, која се одржава у Софији. Евиденција Унице-
фа показује да се само у Русији налази половина од 31.000 
остављене деце из целог региона, што је, како се наводи у 
извештају, заоставштина совјетске политике која је стављала 
јавни над приватним интересима и прогласила државу као 
најодговорнију за одгајање детета. 

„Пракса да се деца остављају на бригу држави и даље 
је присутна у земљама бившег комунистичког блока Европе 
и Азије, па се годишње у 21 земљи напусти 15.000 деце. Са 
654 деце на 100.000 деце млађе од три године, Бугарска је 
на првом месту по броју напуштених малишана тог узраста. 
Иако је у протеклој деценији уочен пад у броју напуштене 
деце у региону, алармантно повећање забележено је у Босни 
и Херцеговини, Македонији и Таџикистану“, упозорила је Со-
фија Мари Пјер Поарије, регионална директорка Дечјег фон-
да Уједињених нација. 

Уницефов извештај наводи да 95 до 98% деце о којима се 
стара држава нису сирочићи. Насиље и занемаривање деце 
нису главни разлози због којих су деца раздвојена од поро-
дице, већ су породице сувише сиромашне да би се о њима 
бринуле или немају приступ социјалним службама које би 
им помогле да остану заједно. Највећи ризик од раздвајања 

породице постоји у породицама на селу или у онима које 
имају дете са хендикепом.

Ослоњени на институције
Брига у институцијама је и даље доминантан начин на 

који многе земље покушавају да изађу у сусрет потребама 
деце са инвалидитетом, која чине од 1 до 5% укупне попу-
лације деце, али више од половине популације која борави 
у домовима. Другу групу ризичних породица чине мла-
де породице које добију бебу, али у једном моменту један 
од одраслих остане без посла, због чега не могу да брину о 
беби. Нарочито рањиву групу чине самохрани родитељи или 
родитељи који користе дрогу или алкохол. Посебну рањиву 
групу чине ромске породице у Албанији и породице мигра-
ната без сталне адресе становања у Казахстану.

„Многе земље се и даље доминантно ослањају на инсти-
туције, занемарујући доказе да је то противно интересима 
детета и да оставља физичке и психичке последице на жи-
вот“, изјавила је Мари Пјер Поарије, током министарске кон-
ференције у Софији.

Међутим, приметан је и напредак у овој области. Бугар-
ска, земља са највишом стопом деце о којима се стара држа-
ва, значајно је напредовала у последње три године, јер је број 
деце млађе од три године у институцијама значајно пао. Пре-
ма оцени Уницефа, бугарска влада је направила амбициозан 
план реформе система дечје заштите, којим је предвиђено 
затварање свих институција за децу са инвалидитетом у 
наредне две године. Влада, такође, ради на алтернативним 
моделима бриге о деци. И остале земље су развиле низ про-
грама помоћи породицама. У Украјини и Казахстану постоје 
разне бенефиције, као што су једнократна помоћ за ново-
рођену бебу, финансијска подршка самохраним родитељима 
и помоћ родитељима са више од четворо деце.

Светски дан детета - 20. новембар

Сиромаштво деце, неједнак приступ квалитетној здравственој заштити и квалитетном образовању, 
искљученост најсиромашније деце из програма социјалне заштите, неки су од кључних проблема на чијем 

решавању Влада Србије мора више да се ангажује. Проблем представља и даље присутна пракса у земљама 
бившег комунистичког блока Европе и Азије, да се деца остављају на бригу држави

ФОРМАЛНИ ОБЛИЦИ 
ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ
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Спречавање нецелисходног одвајања деце
„Србија се обавезује да до 2015. године у потпуности 

укине институционализацију деце млађе од три године. 
Влада ће спровести мере које за циљ имају спречавање не-
целисходног одвајања деце од родитеља и превенцију на-
пуштања новорођенчади“, изјавила је државна секретарка у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Ре-
публике Србије, Бранкица Јанковић, на поменутој конферен-
цији. Циљ конференције је да се размене искуства и знања 
како би владе могле да сачине и спроведу политичке мере 
које ће у већој мери пружити подршку породицама, пише у 
саопштењу Београдске канцеларије Уницефа.

„Током претходних шест година, број деце у установа-
ма социјалне заштите у Србији смањио се за 50%, а највеће 
смањење забележено је када су у питању деца млађа од 
три године, где је дошло до пада броја институционалних 
смештаја за готово 80%“, рекла је регионална директорка 
Уницефа у Србији Јудита Рајхенберг, и подсетила да су Руму-
нија, Србија и Хрватска једине три земље у региону које су 
усвојиле законе којима се спречава институционализација 
деце раног узраста.

Деца најизложенија сиромаштву
Према подацима Министарства рада, запошљавања и 

социјалне политике Србије, 386.485 деце прима дечији до-
датак. На ту надокнаду право имају породице чија месечна 
примања не премашују 7.761 динар по члану домаћинства.

Мрежа организација за децу Србије (МОДС) и међуна-
родна организација World Vision, оцениле су да заштита 
деце мора да буде један од приоритета Владе Србије. Оцење-
но је да су сиромаштво деце, неједнак приступ квалитетној 
здравственој заштити и квалитетном образовању, искључе-
ност најсиромашније деце из програма социјалне заштите, 
неки од кључних проблема на чијем решавању Влада мора 
више да се ангажује.

„Деца су најизложенија сиромаштву. Издвајања за 
подршку породици су мала, а процедуре компликоване, 
тако да троје од петоро деце која имају право на дечији дода-

так не остварује то право. Близу 200.000 деце је испод линије 
сиромаштва“, наводи се у саопштењу.

Према подацима ових организација, у Србији је само 
48% деце уписано у вртић, при чему деца из богатијих поро-
дица имају троструко већи приступ вртићима него деца из 
најсиромашнијих породица. Трошкови боравка за сву децу 
која сада не похађају предшколско образовање, подразуме-
вају улагања од највише 46 милиона евра.

У односу на општу популацију, пет пута мање деце из 
ромске популације похађа предшколско образовање, док 
обавезно основно образовање обухвата 89% младих Рома. 
У средњу школу иде 19% Рома у средњошколском узрасту, 
наводи се у саопштењу.

Расту уз насиље и дискриминацију
Према подацима МОДС-а, око 30% деце у Србији се од-

гаја искључиво ненасилним методама, а две трећине деце 
старости од 2 до 14 година је искусило неку врсту психолош-
ке агресије или физичког насиља. Посебан проблем пред-
ставља сексуално насиље над децом. Једно од петоро деце 
у свету, па и у Србији, жртва је сексуалног насиља, показују 
подаци „Инцест траума центра“ који су објављени 19. новем-
бра, у Београду. 

„Тачан број деце која су жртве сексуалног насиља сива 
је бројка, пошто је свега 5% грађана спремно да пријави 
злостављање“, рекла је директорка „Инцест траума центра“ 
Душица Попадић. У 80% случајева децу злоставља неко од 
чланова породице, а за почињено кривично дело углавном 
су осуђени на две до две и по године затвора, показује истра-
живање „Инцест траума центра“.

Повереница за заштиту равноправности, Невена Петру-
шић, изјавила је да је дискриминација деце веома раширена 
појава у Србији. Као примере је навела случај сегрегације 
ромске деце из избегличке популације у околини Новог Па-
зара и притужбе деце која сматрају да их у школама дискри-
минишу васпитачи и учитељи.

„Има много проблема и у остваривању инклузивног 
образовања, а занемарљив је број наставних материјала на 
Брајевој азбуци за слепе и слабовиде. Не води се рачуна ни о 
томе да наставни материјали буду прилагођени разним вр-
стама инвалидитета“, рекла је Невена Петрушић и нагласи-
ла да ће морати још много да буде урађено на инклузивном 
образовању, чији је циљ да деца из маргинализованих група 
добију одговарајуће образовање, и додала да се то првен-
ствено односни на Роме.

А.Б.

Занемарена деца са 
     тешкоћама у развоју

Када је реч о деци са тешкоћама у развоју, од укупно 797 
деце и младих који су били смештени у установе социјалне 
заштите нико није похађао редовну основну и средњу школу, 
а само 19% је похађало специјалне школе током 2011. године. 
Деца са тешкоћама у развоју се и даље смештају у изоловане 
установе, иако би требало да им буде омогућен живот у поро-
дици и заједници. У скоро 70% случајева основни разлог до-
вођења деце у установе је немогућност родитеља да одговоре 
на потребе детета.

Из Креативно-едукативног центра за ментално недовољ-
но развијене особе (КЕЦ МНРО) указано је на проблем запо-
шљавања особа са интелектуалним потешкоћама које се после 
школовања поново враћају у изолацију.

„Српске компаније не препознају децу са сметњама у 
развоју и да нема страних компанија, у Србији не би било ни 
друштвено одговорног пословања“, рекла је директорка КЕЦ 
МНРО Маргарета Кецман, на конференцији за новинаре. 

Према подацима КЕЦ МНРО, до сада се запослило 130 
младих са сметњама у развоју у компанијама из Србије, од тог 
броја 40 штићеника ради у „МекДоналдс“ (McDonalds‘s) ресто-
ранима.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600
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поКрАјИнсКА 
слУжбА ЗА 
ЗАпошљАвАњe

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

поКрАјИнсКА 
слУжбА ЗА 
ЗАпошљАвАњe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090
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поКрАјИн
слУжбА ЗА
ЗАпошљАвА

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

поКрАјИнс
слУжбА ЗА
ЗАпошљ

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 

Косовска 

тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18

Крушевац
Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац
11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац
Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)




